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RESUMO

O Depósito de Carvão Candiota, localizado na porçäo meridional do Estado do Rio

Grande do Sul, cobre uma área de aproximadamente 210 km2, na qual estâo contidas as

maiores reservas de carväo conhecidas no Brasil. Este depósito é composto por um

intervalo portador de carvão, o qual pertence à Formação Rio Bonito, un¡dade permiana da

Bacia do Paraná.

O estudo da distribuiçáo das fácies reconhecidas na Formação Rio Bonito por

métodos geomatemáticos permitiu traçar a evoluçäo da deposição ao longo de todo o

depósito, com a identificação das áreas preferenciais de deposiçäo de cada fácies e

sistema deposicional.

O intervalo portador de carvão encontra sua maior expressäo na porção nordeste da

área, onde melhor se desenvolveu e persistiram as áreas protegidas do sistema de ilha

barreira. Nas porçöes sul e sudeste os depósitos arenosos e heterolíticos predominam,

indicando condições de mar aberto e maior desenvolvimento do sistema de plataforma.

O intervalo portador de carvão ocupa a porçäo média da unidade litoestratigráfica na

regiåo e marca a fase inicial de retomada do processo transgressivo, predominante

durante boa parte do Permiano, após pequena regressäo acompanhada de progradação

de depósitos fluviais. Esta retomada deu-se com a instalaçäo de ambientes litorâneos, do

tipo ilhas barreiras e lagunas, nos quais foi possível o acúmulo e a preservaçäo da matéria

orgânica que originou o carvão. A continuidade do processo transgressivo permitiu o

avãnço dos sistemas de plataforma, encerrando a deposição de carvão.

Os tonsfelns presentes nas camadas de carvão do intervalo foram reconhecidos

como camadas de tufo alterado pela a sua composição mineralógica e comportamento

estratigráfico. Camadas claras com espessura constante por dezenas de quilômetros e a

presença de minerais piroclásticos como zircão, pseudomorfo de quartzo beta e apatita,

foram as evidências obtidas da origem dos fonsferns ligada ao acúmulo de cinza e pó

vulcânicos.

O zircão presente nas camadas de tonstein foi datado e forneceu idade radiométrica

U-Pb de 267,113,4 Ma, que corresponde ao Artinskiano, Perm¡ano lnferior. Esta é a

primeira idade absoluta obtida diretamente do intervalo sedimentar da Bac¡a do Paraná e

será de grande valor para a calibragem de zonas palinomorfas. A época de deposição dos

tonsteins coincide com pico de atividade vulcânica na porção sudoeste do Gondwana,

atualmente reg¡ão centro-noroeste da Argentina. Os fonsferns da Candiota são também

correlacionáveis às outras camadas de tufos encontradas em bacias sul-americanas e

também nas africanas, onde ocorre o Supergrupo Karoo.



ABSTRACT

The Candiota Coal Field, located in the southernmost part of Rio Grande do Sul

State, covers an approximate area of 210 km2, in which the largest coal reserves known in

Brazil are enclosed. This deposit is composed of a coal-bearing interval belonging to the

Rìo Bonito Formation, a permian unit of the Paraná Basin.

The study of the d¡stribution of the facies recognized in the Rio Bonito Formation

using geomathematical methods allowed tracing the deposition evolution for the whole

deposit, locating the preferential areas of deposition for each facies and the depositional

system.

The coal-bearing interval has its greatest significance in the northeastern part of the

area, where it had its best development as well preservation, thanks to a barrier island

system. ln the southern and southeastern parts, the sandy and heterolithic deposits

predominate, indicating conditions of open sea and a better development of the shallow

shelf system.

The coal-bearing interval in the m¡ddle part of lithostratigraphic unit marks the return

of the transgressive process, prevailing during throughout the Permian, after an

insignificant regression followed by fluvial deposits progradation. This retaking takes place

after the formation of a barrier islandlagoon system, where accumulation and

preservation of organic matter was possible, thus originat¡ng coal. The continuous

transgress¡ve process allowed an advance of the shore system term¡nating the formation

of peat.

The tonsteins present in the coal beds were recognized as altered tuffs

intercalations, evidenced by mineralogical composition and stratigraphic behavior. Light

colour beds with constant thickness spreading for tens of kilometers and the presence of

pyroclastic minerals as zircon, beta quartz pseudomorphs and apatite were the main

evidences of the origin of tonsteins as a result of accumulation of volcanic ash and dust.

The zircon from the tonsteins was dated by means of the U-PB method, yielding a

radiometric age of 267.1t 3.4 Ma, corresponding to the Artinskian, Early Permian. This is

the first absolute age obtained for a sedimentary interval of the Paraná Basin and ¡s of

great value in the calibration of palynomorphic zones. The time of tonsteins deposition

coincides with the peak of volcanic activ¡ty in the southwestern part of Gondwana, now

central-northwestern part of Argentina. The tonsteins from Candiota are also correlated

with other tuff beds found in South American and South African basins where the Karoo

Supergroup occurs.
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fruoIce DE FIGURAS
Figura 'l-1: Local¡zaçåo da área de estudo, destacândo a área do Depós¡to de carvåo candiota
Figufa 1-2'. Mapa de localizaçäo da áreas pesquisadas pela CPRM e pela CRM
Figura 1-3: Blocos operacionais def¡nidos pela CPRM durante a realizaçäo do projeto Grande Candiota
(Menezes Filho & Rodrigues 1983).

Ftgva2..1: Diferenças entre o cálculo da espessura total (A) de determinda fác¡es em um perf¡l (B) e o
cálc-ulo-do 

-centro 
de grav¡dade composto pelas d¡versas iamadas de dada litologia prerèrit"" ur u.

perf¡l (c e D) (l = diståncia do topo da seçåo; h = espessura), segundo Krube¡n a Liúovlis6¡ 
-

Figura22: camadas de mesma densidade de uma dada litologia representadas em suas posições
originais ao longo de um perfì|, segundo K¡ubein & Libby (1957j.

F¡gura 2-3: Fluxograma apresentando es fontes de informaçöes, os respect¡vo tratamentos propostos e
os resultados esperados

Figura 3- l : Litoestratigrafia do intervalo Neopaleozóico-Mesozóico e as seqüências Carbonlfera-
Eotriássica e Neotriássica da Bac¡a do paraná (adaptado de Milani et al. lçig4 e incorpòranoõ ás
propostas de Ricomini et al. 1984, Matos 1995, Matos & coimbra 1997 e Hachiro 199'6).

Figura 3-2: composiçåo RGB com as bandas 4, 5 e 7 de ¡magem Landsat, detacando a área do
DepÓsito de Carväo candiota, considerada neste estudo e alg-uns elementos estruturais, 

"or 
J"at"qu"para a Falha da Açotéia.

Figura 3-3: Pr¡meira componente principal de bandas de imâgem Landsat, com destaque para zonas
com l¡totipos predominantes: 1: área com predomfnio de rochãs pelfticas das unidadei n¡ö aãnito,
Palermo, lrati e Teresina; 2: área com predomlnio de sedimentos arenosos das unidades Rio do Rasto,
santa Tecla e porçåo ¡nferior da Rio Bonito; 3: áreas do embasamento pré-Bacia do pa¡aná.

Figura 3-4: Seçäo tfpica da Camada Candiota na área da Mina da Candiota (as camadas de fonsfelns
T estão representadas com exagero vert¡val).

Figura 3-5i Esquema de um s¡stema deposicional de laguna-ilha barreira, adaptado de Reinson (19g2).
Figura 3-6: Processls de migraçåo de ilhas barreira : A-por afogamento e B-por retrabalhamento,
durante transgressäo marinha, adaptado de Reinson (1ô92¡, -

Figura 4-1: Amostra de carvåo da base do Banco Superior de carvåo da Camada de Carvåo Cand¡ota,
em frente de lavra da Malha lV da Mina da Candiota (CRM). As camadas brilhantes såo v¡tren¡o e as
camadas mais foscas são ricas em matéria mineral (cinza).

F¡gura 4-2: Fác¡es Agf : argilito siltoso, camada Argil¡to superbancos, Mina da candiota (Al-Argilito
lnterbancos, BS-Banco super¡or da camada de cãrväo candiota, AS-Argititos supeiuãi.ó", ãi_
Arenito).

Figura 4-3: Cemada de de siltito argiloso com lentes de carvåo. Frente abandonada da Mina de Seival.
Figun 4-4: IonsfeØs B e C do Banco Super¡or de Carvåo in sltu,

F¡gura 4-5: Arenito fino com fitobioturbações provocadas por rafzes. lntervalo 19.4s a 20.10m do
testemunho de sondagem do furo HN -120, executado pèla CRRU.

Fjgura 4-6: Arenito com estrat¡f¡caçóes cruzadas tangencial na base que ¡ntercala-se com rochas
pelfticas do intervalo portador de carväo, BR 293, km 135.

Figu,a 4-7: camada de rocha heterolftica com laminaçöes f/aser e wavy e bioturbaçåo. Topo da
Formaçåo Rio Bonito, 8R293, km l4Z, sentido Bagé-Þelotas.

Figurâ 4-8: Corpo arenoso recobrindo o Banco Louco.Afloramento de frente de lavra da M¡na de Seival.
Figura 4-9: camada de rocha heterolltica, gerada em planfcie de maré (intermaré), sobreposta a
camada de carvåo com desenvolvimento de canais (e. g. A e B). A rocha heterolftica é sotoposta a umpacote de aren¡tos de ilhas barreira..
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F¡gura 4-10: Detalhes dos canais A e B da figura 4-9. Na base dos canais a camada heterolftica (fác¡es
H) ¡nicia-se com intercalaçÕes entre arenito branco e folhelho escuro, passando, rumo ao topo, para
intercalaçöes de siltito com folhelho escuro.

Figura 4-11: Tempestitos da porçåo super¡or da Formaçåo Rio Bonito - Rodov¡a Br 293, km 147.
Figuâ 4-12. Localizaçåo dos furos de sondagem da cpRM e da cRM, utilizados neste trabalho.
Figura 4-13: Histogramas das espessuras : A-espessura a Formaçåo Rio Bon¡to; B-espessura do
intervalo portador de carvão; C-espessura do intervalo superior; D-espessura ¿o ¡ntervålo ¡niei¡or.
Figura 4-14: Diagramas de dispersåo das espessuras dos intervalos da Formaçåo Rio Bonito def¡nidos
segundocr¡tér¡o de presença de camada de carväÕ : A-intervalo portador de cárväo e intervalo inferior;
B-intervalo portador de carvåo e intervero superior; c-intervaro inierior e superior, 

- - - -

Figura 4-15: variogramas experimentais e modelos ajustados: A-da espessura da Formaçåo Rio
Bonito; B-do intervalo portador de carvåo; c-do intervalo superior da Fòrmação n¡o eonitð. 

-

Figura 4-16: Resultados das val¡dações cruzadas: A-da espessura da Formação Rio Bonito; B-intervalo
portador de carvåo; C-intervalo superior da Formaçåo Rio Bonito.

Figura 4-17: Diskibuiçåo das espessuras da Formaçåo Rio Bonito no Depósito de Carvåo Candiota.
Figura 4-18: Distribuiçåo das espessuras do :A-intervalo inferior da Formaçåo Rio Bonitoi B-intervalo
portador de carvåo da Formaçåo Rio Bon¡to; c-intervaro superior da Formaçåo Rio ú;iü
Figura 4-19: Distr¡buiçäo do desvio padråo.le kr¡gagem :A-espessura da Formaçåo Rio Bonito; B_
espessura do intervalo portador de carvåo; C-espessura do intervalo superior.

F.igura 4-20: H¡stogramas paråmetros relativos às camadas de carvåo do intervalo portador de Carvåo
da Formaçåo Rio Bonito I A-soma das espessuras das camadasì B-espessura totaid;;ñä"; ò-
número de camadas de carvåo.

Figut" 4-21: Diagràma de dispersåo das espessuras e números de camadas do intervalo portador de
carväo :A-número de camadas de carvåo pera soma das espessuras das camadas ae caivað;b-
número de camadâs pela soma da espessura total de carvãó nas camadas; c-número de camadas
pela espessura do intervalo mineralizado.

Figurc.4-22: varlogramas experimentais e moderos ajustados: A-da soma das espessuras das
camadas de carvåo; B-da espessura total de carvåo; c-do número de camadas de carvåo.
Figua 4-23: Resultados das validaçöes cruzadas: A-da soma das espessuras das camadas de carväo;
B-da espessura total de carvåoi C-número de camadas.

Figura 4-24: Distribu¡çåo das var¡áveis relat¡vas ao carvåo da Formaçåo R¡o Bon¡to, mostrando as
distr¡buiçöes :A-das espessuras das camadas de carvåo; B-da espessura total de carvåo; c_do número
de camadas.

F¡gura 4-25: Espessura total das camadas de carvåo sobreposta pelas l¡nhas de isovalores de número
de camadas.

Figura 4-26: Histogramas dos paråmetros relativos ao estudo da distribuiçåo do centro de gravidade
médio das camadas de carvåo: A-centlo de gravidade médio; B-desvio pãdråo do centro de jravìdade
médio, C-ass¡metria da siahibuiçåo do centro de grav¡dade.

Figu?.4-27: Variogramas exper¡mentais e modelos ajustados: A-do centro de gravidade méd¡o das
camadas de carvåo; B-do desvio padräo do centro de gravidade méd¡o das cairadas de carvåo.
Figura 4-28: Resultados das validaçöes cruzadas: A-do centro de gravidade médio das camadas de
carvåo; B-do desvio padråo do centfo de gravidâde médio das camadas de carvåo.

Figuø 4-29: D¡stribuições: A-do centfo de gravidade méd¡o das camadas de carvåo; B-do desvio
padräo do centro de gravidade médio das camadas de carvåo.

Figura 4-3o:Histogramas das espessuras das litofácies: A-Arenito fino e médio, B-Aren¡to médio e
grosso e C-Conglomerado.
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Figura 4-31: Histogramas das espessuras das litofácies: A-Folhelho Carbonoso, B-pelitos, C-Rocha 90
Heterolftica.

Figura 4-32: Distribuiçäo das espessuras: A-Arenito médio e fino (L¡tofácies Afm); B-Arenito médio e 9 j
grosso (Litofácies Amg): C-Conglomerado (Litofácies Cg),

Figura 4-33: Distribuiçåo das espessuras: A-Folhelho Carbonoso (Litofácies Fc); B-pelitos (Litofácies 92
Agf e Si); C-Heterolftica (L¡tofácies H).

Figura 4-34: D¡stribuição vert¡cal da proporção das fác¡es a cada 20 cm de profundidade no Depósito 93
de Carvåo Candiota. Foi utilizado como datum olopo da Formaçäo Rio Bon¡to,

Figura 4-35: Histograma das espessuras (m) do Grupo ltararé na área do Depósito de carvåo 9s
Candiota.

Figura 4-36: Distribuiçäo das espessuras do Grupo ltararé (rasfer) e mapa de contorno estrutural do 96
embasamento (linha de isovalores em metros).

Figura 4-37: Histogramas das variáveis: A-espessura do Banco superior da camada candiota; B- 99
espessura do Banco lnferior da camada candiota; c{eor de cinzas do Banco superior; D- teor de
cinzas do Banco lnferior.

F¡gura 4-381 Histogramas das var¡áveis: A-teor de enxofre do Banco Superior; B-teor de enxofre do 100
Banco lnferior; C-espessura do Argilito lnterbancos; D-espessura do overburden.

Figura 4-39: Diagramas de dispersåo das espessuras dos estratos que compõem a Camada Cand¡ota: 101
A- entre as espessuras do Banco Superior e do Arglito lnterbancos; B- entre as espessuras do Banco
lnferior e do Argilito Interbancos; c- entre as espessuras dos bancos superior e lnierior.

Figura 4-40: Distribuiçöes das espessuras do : A- Banco lnferior de carvåo da Camada Candiota; B- 1Oz
Argilito lnterbancos da Camada Candiota; C- Banco Superior de carväo da Camada Cand¡ota. Äreas de
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CAPíTULO I
TNTRODUçAO

1.1. Generalidades

A instalaçäo da Mina de candiota encerrou, ainda na década de 60, um cicro

secular de tentativas frustadas de exploração do Depósito de carvão candiota. Este

depósito (Fig l-1), o maior conhecido no Brasil, foi intensamente estudado no final da

década de 70 e início da década de 80, gerando grande volume de informações,

principalmente de subsuperfície.

O presente trabalho buscou a caracterização estratigráfica do lntervalo portador de

carvão da Formação Rio Bonito, com a utilização combinada de técnicas tradicionais de
anál¡se de dados de campo e de testemunho e tratamento geomatemático. Este último foi

utilizado para o aproveitamento mais eficiente dos dados de subsuperfície existentes,

gerando resultados novos, como visualizações 3D, que forneceram informações a

respeito da distribuição das litofácies.

o estudo dos fonsferns encontrados no Depósito de carvão candiota permitiu

identificar estes finos estratos como orig¡nados por chuvas de piroclastos. Todos os

componentes que servem como identificadores da origem dotonstein foram observados e
registrados nas camadas estudadas. Esta confirmação e a presença de quantidade

adequada de zircäo permitiram a realizaçâo de datação, obtendo-se assim a primeira

idade absoluta u-Pb no intervalo sedimentar da Bacia do paraná. Esta dataçäo permitiu a

correlação com as bacias permianas africanas e com eventos vulcânicos do sudoeste do

Gondwana.

1 .2. Objetivos

o conhec¡mento da dishibuição dos parâmetros geológicos das camadas de carväo

(e.9. profundidade, espessura), bem como dos parâmetros estratigráficos da Formaçäo

Rio Bonito da área do Depósito de carvão candiota é ¡mportante na interpretação da

gênese dos depósitos e na definiçäo das estratégias de exploraçäo e extração atuais e

futuras. Trabalhos anteriores trataram mormente de um destes tópicos por vez:petrologia



2

do carvão, ambientes de sedimentação, palinologia, estratigrafia de seqüências e
cubagem de pequenas áreas com vistas a exploração.

o principal objetivo deste trabalho foi a reconstituição da história deposicional do
intervalo portador de carvão da Formaçåo Rio Bonito, bem como dos paleoambientes e

da paleogeografia na época de sua deposição, com a preocupação de integrar ao
máximo as informações existentes e documentadas, valendo-se de técnicas tradicionais e
técnicas geoestatísticas e, ainda, estabelecer a idade dos depósitos. Estes objetivos

foram atingidos com:

. a organizaçäo de bancos de dados numéricos com informações estratigráficas

da Formaçäo Rio Bonito na área do Depósito de Carväo Candiota;

. a integraçäo dos dados disponíveis através da aplicação combinada de

técnicas geoestatísticas com estudos estratigráficos;

. reconhecimento da variação espacial dos parâmetros que definem a qualidade

do carvão dos depósitos da Formação Rio Bonito, através de métodos

geomatemáticos como análise variográfica e estimativa por krigagem;

. a definição das principais seqüências e parasseqüências que formam o

intervalo relativo à Formação Rio Bonito;

. a reconstituição da geometria trid¡mensional da Formação Rio Bonito, bem

como do seu intervalo portador de carvão na área do depósito;

. a gênese e a idade das camadas de fonsfern presentes no intervalo portador de

carvão da Formação Rio Bonito no Depósito de Carvão Candiota, visando sua

utilizaçäo como marco estratigráfico e elemento de correlação;

. a interpretação da peleogeografia e dos paleoambientes deposicionais;

. a reconstituiçäo da história deposicional do intervalo podador de carvão.
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Figura 1-1: Localização da área de estudo, destacando a área do Depósito de
Carväo Candiota.



I .3. O Depósito de Carvão Candiota

o Depósito de carváo candiota situa-se no extremo sul do Escudo sur Rio
Grandense, entre os meridianos 53o30'e s4ooo'de longitude oeste e os paralelos 3l"oo,e
32"00' de latitude sul, ocupando parte dos municípios de Bagé, candiota, Hulha Negra,

Seival, Pedras Altas e Aceguá (Figura l-l). Estende-se por uma área de
aproximadamente 6.000 km2, com eixo maior N-s de 9s km e o menor E-w de 30 km
(Figura 1 -1).

servem de acesso à área as rodovias BR rs3 (partindo-se de porto Alegre) e BR
293 (partindo-se de Pelotas). A área é ainda cortada pela estrada de ferro da RFFSA que
liga Bagé e Pelotas e por várias estradas secundárias.

Este depósito é composto por um intervalo portador de carväo que ocorre dentre

sedimentos da Formaçåo Rio Bonito, permiano da Bacia do paraná. Na área do depósito,

este intervalo encontra-se mais próximo da superfície, situaçâo condicionada pelo

arcabouço tectôn¡co e pelo movimento pós-deposicional de blocos. A Formaçäo Rio

Bonito é a unidade basar do Grupo Guatá (permiano), o qual é complementado pela

Formaçäo Palermo.

1 .4. Mineração

Atualmente existem apenas duas áreas de mineraçâo de carväo no Depós¡to de

carväo candrota: Mina de se¡val, pertencente a copELMl e a Mina da candiota
pertencente à companhia Rio Grandense de Mineração. A Mina da candiota é a única

em real atividade (Figura 1-2), onde apenas a camada candiota é lavrada. A produção

anual média é de I .5x'106 t de carvão RoM (referente ao período de 1990 a 1996),

havendo, entretanto, capacidade para uma produção de 2.gx106 t de carvão ROM por

ano. A reserva lavrável da camada candiota é estimada em aproximadamente l.2x10e t,

sendo consideradas lavráveis, segundo os critérios operacionais da mina, as áreas onde

a cobertura (overburden) seja inferior a SOm.

A lavra na Mina da Candiota é do tipo de cortes envolventes ao jazimento, com

deposição lateral do estéril. O principal produto é o carvão energético 3300 kcal/kg.

Praticamente toda a produção (mais de g7o/o) é utilizada na usina Termelétr¡ca

candiota ll, fases A e B, pertencente a CEEE (centrais Estaduais de Energia Elétrica). o
carvão é transportado da mina para a usina por esteiras rolantes(-2km). o carváo
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fornecido para a usina deve apresentar características definidas dentro de intervalos de

tolerância, uma vez que a usina é projetada e construída para queimar um tipo específico

de carvão (Tabela 1-1).

Tabela l-'1 : Faixas de toleråncia das caracterfsticas do carväo util¡zado na
Usina Termelétrica Candiota ll.

Parâmetro mín¡mo máximo
Poder calorifÌco / kcal/kq 3572 kcal/ko
eor de c¡nzas 49,1% 53.5%

Carþono t¡xo 24,5% 28j%
Matèr¡a v( 21 20/" 21.3%
Enxolre o 1.5Vø
Umidade total 18,40/o

A recuperação da área minerada é feita com a reposição da cobertura,

complementada pela cinzas restantes da queima do carvão. Sobre elas é colocado o solo

superficial original (previamente tirado e guardado) e plantados eucaliptos.

I .5. Dados Disponíveis

Foram utilizados neste trabalho três fontes de informação: a) relatórios de pesquisa

e testemunhos de sondagem realizados pela Companhia de pesquisa e Recursos

Minerais (CPRM); b) dados de sondagens realizadas pela Companhia Riograndense de

Mineraçäo (CRM) em suas áreas de concessão; e c) afloramentos.

Os relatórios de pesquisa da CPRM, apresentados nas décadas de 70 e 80, contêm

uma grande quantidade de informaçöes sobre as camadas de carvão. A CPRM optou por

uma forma operacionaf de definição das camadas de carväo, sendo a Camada Candiota

o datum e as demais camadas denominadas de superiores e inferiores em relação a ela,

Operacionalmente, a Camada Candiota foi estendida para toda a área do Depósito

(Figura 1-2), o que, estratigraficamente, pode não ser real. Foi possível reconhecer a

camada candiota como unidade litoestratigráfica apenas nas porções centro e nordeste

(capítulo vl). o Depósito foi ainda dividido pela cpRM em cinco blocos operacionais,

denominados no sentido N-S como Bolena, Hulha Negra, Seival, Sul de Candiota e

Herval (Figura 1-3), valendo-se do arcabouço estrutural. A Mina da Candiota, no Bloco

Sul de Candiota, ocorre em fa¡xa delimitada por duas falhas, ao longo das quais houve

soerguimento do bloco e a aproximação das principais camadas de carväo da região com

superfic¡e. As campanhas de sondagem, com maior ou menor espaçamento entre os

furos, cobriu praticamente toda a área do depósito, exceto as áreas de concessäo

pertencentes a CRM. (Figura 1-2).
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os dados provenientes das sondagens realizadas pela cRM apresentam mormente

informaçöes sobre a profundidade e espessura da camada candiota e espessura e
massa da cobertura. Dos 672 furos d¡sponíveis, apenas 6% (aproximadamente 42)

apresentam dados sobre as demais camadas de carväo presentes na ârea e 1go/o

(aproximadamente '126) apresentam informações sobre os teores de enxofre e de cinzas
(matéria mineral) da Camada Candiota.

os âfloramentos encontrados concentram-se na porçåo centro-norte da área do

Depósito, principalmente ao longo da 8R293 (Figura 1-2) e nas áreas de mineração.

1 .6. Breve Histór¡co da Exploraçäo e Estudos

No século passado, o carvão era a mais importante fonte de energia no processo

de industrializaçäo européia, Também no Brasil o carväo era importante, pois, naquela

época, o país experimentava um pequeno processo de ¡ndustrialização e expansão da

rede ferroviária.

Leonardos (1970) relata a contribuiçäo britânica na exploração do carväo na porção

mer¡dional do Estado do Rio Grande do sul, a qual remonta a segunda metade do século

XlX, com pesquisas e tentativas pioneiras de exploração por ingleses que estabeleceram-

se na região. Ainda segundo o mesmo autor, estas tentat¡vas iniciais foram mormente

¡nfrutíferas. os principais motivos destes fracassos teriam sido: a baixa qualidade do

carvão para os parâmetros exigidos na época, o principal mercado consumidor estar

concentrado na Região sudeste, a existência de áreas produtoras mais próximas do

centros consumidores (e.9. criciúma) e ainda a importaçåo do carvão ter sido intensa e

economicamente mais interessante.

Outra fase importante de estudos de carvão no país foi o momento da criação da

comissão de Estudos das Minas de carvão de Pedra do Brasil, no começo do século XX,

que teve sua principal contribuição sintetizada no Relatório Final de white (1908). Além

do estabelecimento da primeira coluna estratigráfica formal da Bacia do paraná, foram

apresentados dados sobre os depósitos de carvão do Brasil, com destaque para aqueles

existentes em santa catarina e no norte do Rio Grande do sul. poucas informações

sobre os depósitos meridionais do Estado do Rio Grande do Sul apareceram naquele

relatório.

Nas décadas de 30,40 e 50 foram realizados estudos sistemáticos dos depósitos

minerais do Estado do Rio Grande do Sul, visando seu aproveitamento, incluindo-se
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neste contexto os depósitos de carvão (e.9. carvalho 1937 esenna Sobrinho 1g4o apud

Leonardos 1970).

No início da década de 60, a instalação da primeira usina termelétrica na região da

Candiota (Candíota l) fez com que a exploração de carvão tomasse impulso, porém

poucos trabalhos científicos tinham sido ate entäo realizados.

Na primeira metade da década de 70, coincidindo com o então intenso estudo de

fontes alternativas de energia, a OPRM realizou diversos trabalhos sobre carväo mineral

na Bacia do Paraná, cujos resultados finais foram apresentados ainda no final da década

de 70, estendendo-se até a segunda metade da década de 80. Também na década de

70, acompanhando este impulso na pesquisa e exploraçäo do carväo, pesquisadores

tiveram a opoñunidade de incrementar seus estudos, resultando em importantes

trabalhos sobre geologia, petrografia e palinologia dos intervalos portadores de carväo

(e.9. Corrêa da Silva 1973, Corrêa da Silva & Marques-Toigo 1984, Corrêa da Silva

1989).

Nesta década, vários trabalhos têm se preocupado com o estudo estratigráfico de

seqr.¡ências do intervalo no qual estão contidas as camadas de carvão (e.g. Della Fávera

et al. 1992). Estes estudos procuraram o conhecimento e o estabelecimento de

seqüências de várias ordens, interpretando assim os eventos responsáveis pelo

empilhamento dos depósitos.

Na Regiäo da Candiota há forte indícios de que em curto prazo a exploraçäo e

extração de carvão será ampliada, uma vez que há interesse de empresas na construção

de usina termelétr¡ca do tipo localizado na saÍda da mina e preparada para queimar o

carvão extraído com pouco ou nenhum beneficiamento (Minérios &Minerales iggg). Este

tipo de usina gera uma considerável economia com transporte e acompanha o modelo já

implantado na regiäo.
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I lBloco Hulha Neo¡.a/Seivall I Bloco Sul de Cand¡ota I I

Figura 1-3: Blocos operacionais defìnidos pela CPRM, durante a reafização do projeto Grande Candiota
(Menezes Filho & Rodrigues 1983).

Falha daAçotéia
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CAPíTULO 2

MÉTODOS EMPREGADOS

Este trabalho foi desenvolvido seguindo as etapas abaixo descritas não

necessariamente na ordem apresentada.

2.l,Compilação de Trabalhos Anteriores

Através de consultas ao material bibliográfico disponível, procurou-se estabelecer o

estágio atual de conhecimento sobre a área alvo, os trabalhos já realizados e as

propostas existentes para a evoluçäo paleodeposicional. Também buscou-se um quadro

da atual s¡tuação da exploração da área.

2.2. Sensoriamento Remoto

Em sensoriamento remoto a obtençäo de informações sobre objetos é executada

sem haver contato direto, utilizando sensores de coleta de informações. O princípio

básico dos métodos de sensoriamento remoto é a análise das diferenças entre as

amplitudes de onda do espectro eletromagnético. Cada objeto reflete ou emite uma certa

intensidade de luz, segundo suas propr¡edades físicas (Gupta 1991). O uso destas

informaçöes torna possível a distinçäo entre objetos com diferentes propriedades e

permite traçar sua distribuiçäo na superfície. O sensoriamento remoto multiespectral

apresenta grande potencial de aplicação em geomorfologia, mapeamento litológico e

estrutural e delimitação de ambientes.

Foi utilizada imagem do Landsat 5 com sensores TM (Thematic Mapper) capaz de

obter sete bandas espectrais, com resoluçäo nominal de 30m por 30m (com exceçäo da

banda seis).

Foram aplicados os procedimentos de correçäo das imagens, como as correções

atmosférica e geométrica. A correção atmosfér¡ca foi realizada para eliminar o

espalhamento atmosférico que modifica o fluxo de energia que alcança o sensor orbital. A

diminuição dos efeitos da atmosfera pode ser obtida através da aplicação de correções,

cujos parâmetros podem ser derivados de dados sobre as condições atmosféricas do

momento no qual fo¡ obtida a imagem ou da própria imagem utilizando-se o método do

histograma mínimo (paradella 1998). É assumido que os pixels com os valores mais
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baixos de reflectância são iguais a zero.

A correçäo geométrica elimina as distorçöes das imagens provocadas pelas

variações de altitude, curvatura da Terra, refração atmosférica e outras relacionadas às
características do aparelho receptor. os modelos matemáticos polinomiais permitem a
rcalização da correção geométrica através do mapeamento entre uma imagem e pontos

de controle obtidos de outra imagem ou de um mapa. para que a imagem seja corrigida
há necessidade de uma reamostragem e interporação para que os pixels sejam
reorganrzados. o método utilizado foi o de interpolaçåo bilinear, no qual os valores dos
pixels corr¡gidos são recalculados a partir dos valores ponderados dos quatro pixels mais
próximos na imagem orig¡nal. segundo crosta (1993), o método de ¡nterpolação bilinear
oferece como vantagem um resultado geométrico correto, tendo como desvantagens a
perda do valor original, pois trata-se de uma média ponderada que provoca a suavização
da imagem. Este último aspecto pode ser positivo se se deseja realizar uma interpretaçäo

visual (Paradella 1 998).

Paradella (1998) destaca que as informações contidas nas diversas bandas de uma
imagem Landsat-TM apresentam correlação entre si e que pode ser entendida como uma
"redundância de informaçåo".

Segundo Landim (1995), a análise das componentes principais é um método de

transformaçäo linear de dados onde m variáveis säo transformadas em rn novas
variáveis, sendo a primeira nova variável responsável pela maior variabilidade existente

no conjunlo, a segunda pela maior variabilídade restante. se forem criadas mais variáveis

elas teräo progressivamente menor variabil¡dade.

sendo assim, cada variável medida pode ser considerada um eixo de variabilidade,

correlac¡onada com outras variáveis. A análise transforma os dados, garantindo a mesma

variabilidade e o mesmo número de eixos dos dados or¡g¡nais, não existindo mais

correlação entre elas.

A análise por componentes pr¡ncipais é realizada com o cálculo dos autovalores e

autovetores em uma matriz de variância-covariânc¡a. Esta matriz tem no eixo principal os

valores de variância das variáveis e nas demais posiçöes os valores de covariåncia entre

as variáveis.

Este tipo de análise aplicada às bandas multiespectrais de uma imagem gera

novas bandas de componentes principais que näo terão mais informações redundantes

ou correlação (Paradella 1998). Por serem informações comuns a quase todas as

bandas, a banda correspondente à primeira componente conterá o albedo e o

sombreamento topográfico de uma cena, ficando assim mu¡to próxima de uma imagem

"pancromática" (Crosta 1993). Conseqüentemente, as demais componentes terão muito
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pouca ou quase nenhuma informação topográfica.

Crosta (1993) ressalta que apesar da quantidade de informaçöes ser muito
pequena nas últimas componentes em relaçäo as primeiras, elas podem conter

exatamente a informação procurada, pr¡ncipalmente anomalias que traduzam-se em

feições espectrais específicas.

2.3. Estudo de Fácies

No estudo de fácies foram reconhecidas e definidas as fác¡es mais características

dos depósitos a partir da descrição de afloramentos e de testemunhos de sondagem,

complementado por estudos petrográficos e análises laboratoriais.

Após a definição das princ¡pais fácies, duas etapas segu¡ntes foram executadas
paralelamente: a interpretação dos processos deposicionais geÍadores e o agrupamento

de fácies.

O processo de agrupamento de fácies observa a relaçäo existente entre as fácies,

ou seja, os tipos de contato, arranjos e relaçöes espaciais e as condiçöes de geração,

pr¡ncipalmente processos e ambientes.

Os agrupamentos mais primários de menor tamanho, definidos geralmente em

estágios iniciais dos estudos de fácies são: a sucessäo de fácies, que constitui-se de uma

série de fácies que passam uma para outra com mudanças progressivas de suas

características; e a associação de fácies que representa um conjunto de fácies

contemporâneas e cogenéticas associadas.

O sistema deposicional é um conjunto tridimensional de fácies, geneticamente

relacionadas por processos e ambientes e é o elemento básico constituinte de tratos de

sistemas. Os tratos são associações tridimensionais de sistemas deposicionais

contemporâneos e constituem-se nos mais ¡mportantes elementos de construçäo das

seqüências estratigráficas.

A análise conjunta de fácies tem como princípio básico a lei de correlaçåo de

Walther que diz: Somenfe estarão superposfas aguelas fácies que puderem ser

observadas Iado a lado.

A defìnição de um sistema deposicional tem como importante etapa a comparação

com modelos de fácies existentes, que são, segundo Walker (1992), sumários gerais de

sistemas deposicionais, criados a partir de uma média de muitos exemplos conhecidos
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2.4. Estatística Descritiva

A análise estatística dos dados por métodos clássicos é importante para o
entend¡mento inicial do conjunto de dados, sendo seu maior objetivo o de sumariar as
informações sobre a populaçäo a ser estudada.

os parâmetros descritivos utilizados foram as medidas de tendênc¡a central, as
medidas de dispersäo em torno da média e a descrição da forma de dispersão. Também
foi medida e testada a correlação entre variáveis.

2.5. Mapas Variabilidade Vertical de Fácies

Mapas convencionais de fácies são gerarmente utilizados na representação da

distribuição em área de algum atributo (ou propriedade) das rochas em estudo.

Este atributo pode ser a espessura de camadas, propriedades texturais entre
outros. Porém, como ressaftam Krumbein & Libby (igs7), mapas que expressam valores
absolutos ou razões mostram a variaçäo em área sem se preocupar com a local¡zação
vertical na seção.

Os mapas de variabilidade vertical, por outro lado, são mapas de fácies que

mostram a variaçäo em área da posição relativa vertical de um tipo de rocha dentro do

intervalo estratigráfico. A figura 2-1 apresenta o exemplo dado por Krumbein & Libby
(1957) para mostrar a diferença entre um mapa convencional de fácies e um mapa de
variabilidade verticel.

c

Figura 2-1. Diferenças entrê o cálculo da espessura total (A) de determinada fácies em um perf¡l (B) e
o cá¡culo do centro de grav¡dade composto pelas diversas camadas de dada litolog¡a
presentes em um perf¡l (C e D) (/ = distânc¡a do topo da seçãot h=espessura), segundo
Krumbe¡n & L¡bby (1957),
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A figura 2-2 mosrra um segmento o-L onde estão distribuídas camadas de mesma
densidade mas com comprimento variável. As porções na l¡nha o-L entre as camadas
tem densidade igual a zero. A espessura total (ET) das camadas é dada por:

rr=irr,

e cada ponto médio da camada está a uma distância / da origem

Figura 2-2. camadas de mesma densidade de uma dada litologia representadas em suas
posiçöes originais ao longo de um perfil, segundo Krumbein & Libby (19S7).

Então o momento m. a partir da origem O pode ser definido como:

^'= 
I t l'*"'''l'dt

' -ff- 4 Jt-tt, t2

)h'

O primeiro momento, quando r = 1, corresponde à posição média das camadas de

dada litologia expressa como distância do topo de uma unidade ou de um dafum. Seu

cálculo pode ser feito da seguinte maneira:

' " f tm= ' Ilf¡
z_¿t \ t

zltr. '=t L'
Í=t
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2h,t,
¡11 = -4- = g6

It',
i=l

onde: h¡ é a iésima espessura de dada camada; /¡ é a iésima d¡stância do centro de
gravidade de dada camada até o topo da unidade ou o datum

Este primeiro momento expressa o centro de gravidade médio da litologia na seçäo

1CG¡. eorem, a medida do centro de gravidade não expressa se as camadas estäo

próximas ou afastadas do centro. Para que seja identificada a dispersäo em torno do cG
é necessária a obtenção da variância a partir do segundo momento.

O segundo momento, quando r= 2, pode ser assim calculado:

*2= I f[f,,..!l'-1, -Il'l-1- ?l\' )) \'' .¡) 
Il)h,'-'L '' J

¡=l

t, l \,, ll(¡,t',)'l
I¿lrr -l ,=r 

IZ2t t | , ¡,=t l;n ItL,ttt\ ¡=¡ ./ It'i++ (v-e)

12>ht
¡=t

tryl

(1)

(2\

f,in,
i=l

It',

A variância da distribuiçäo, ø2, pode ser obtida transformando o momento

calculado para o datum para uma nova origem no centro de gravidade, usando a seguinte

transformação:

o2 =mz -ml
Aplicando-se nas formulas (1) e (2):

ir',
¡=l

,f' =
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Krumbein & Libby (1957) expõem que o termo cúbico pouco influi no varor da
variância quando se calcula para diversas camadas. porém, deve ser utilizado para o
caso de poucas camadas, princ¡palmente quando trata-se de apenas uma, que faz com
que a variância seja pequena e diferente de zero.

o uso do terceiro momento, do qual pode ser obtida a ass¡metria da distribuiçäo,
permite verificar a existência de um número maior ou menor de camadas acima ou

abaixo do cG. ruo caso de valores positivos, há um número de camadas maior acima do

Cõ; no caso de valores negativos há um número maior de camadas abaixo do CG.
O terceiro momento pode ser assim calculado:

,"¡=-L É[J,, .lì'-1.,,
aln, '-t L' z'

,=l

hl'l-r) 
I-' J

, lÉ,,n;l
tllh +l '=r Ia' [ 

- 
)

In,
¡=l

O terceiro momento em relaçäo ao centro de gravidade pode ser obtido com:

M¡ =ms - 3mrm, + 2mf

sendo o coeficiente de assimetria obtido como

M.CA=-i
6-

2.6, Análise Geomatemática

A proposta para o tratamento de dados foi utilizar toda a base de dados disponível

na identificação do comportamento espacial dos parâmetros ligados a qualidade do

carvão, das propriedades físicas das rochas associadas ao intervalo portador de carvão e

das ¡itofácies presentes no intervalo e na Formação Rio Bonito.

A análise do comportamento espacial dos parâmetros geológicos permitiu o
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estabelecimento de modelos para suas distribuições, os quais foram importantes tanto na

lnterpretaçäo da gênese dos depósitos como na reconstituiçäo paleogeográf¡ca, uma vez
que a distr¡buição de vários parâmetros deve ter sido cond¡cionada pelos agentes de

deposiçåo e condições particulares dos sítios deposicionais.

2.6,1 . Estimativa por Kr¡gagem

Segundo Matheron (1962 apud Journel & Huijbregts 1997), a geoestatística é a

aplicaçäo de funçöes aleatórias no reconhecimento e estimativa de fenômenos naturais.

um fenômeno natural pode ser caracter¡zado pela distribuiçäo espacial de uma ou mais

variáveis regionalizadas (Journel & Huübregts 1997), as quais apresentam dois aspectos:

um aleatório que responde pelas irregularidades locais e um estruturado que reflete

tendências de larga escala (Armstrong 1998). A geoestatística baseia-se na observação

de que a variabilidade das variáveis regionalizadas tem uma estrutura particular (Journel

& Huijbregts '1997).

O variograma é a ferramenta que perm¡te descrever quantitativamente a variação

no espaço de um fenômeno regionalizado (Huijbregts 197S). SegundoClark (1979), um

variograma teórico é expresso pela metade da variância das diferenças entre pontos

separados por uma distância h no que se refere ao universo. porém, na prática, tem-se

disponível apenas um conjunto constituído por um número limitado de amostras e, por

isso, um variograma precisa ser construído.

Para o processo de estimativa optou-se pela krigagem como o método principal. A

krigagem, como qualquer outro método de estimativa, serve para eslimar um valor da

variável de interesse em um ponto ou bloco do depósito ainda não amostrado. o objetivo

da estimativa por krigagem é estimar o valor mais provável de Z. (estimativa de Z)

associado a um ponto, área ou volume desconhecido, utilizando-se um conjunto de

dados conhecidos {Z(x), i=[1 ,n]] (Yamamoto 1998).

Segundo Armstrong (1998), a precisão de uma estimativa depende:

' do número e qualidade dos dados;

- da distribuição das amostras;

- do espaçamento entre as amostras (densidade de informação);

- da continuidade espacial das variáveis.

A krigagem é considerada o melhor estimador linear não enviesado (em inglês

compõe a sigla BLUE = Best L¡near Unbiased Est¡matoÒ. Ele é linear uma vez que a

estimativa é uma combinação linear de pesos; é não enviesada, po¡s tende a obter erro

ìgual a zero; é melhor, por que é escolhida uma média ponderada de valores amostrais
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que apresentam a menor variância (lsaaks & Srivastava 1989)

A kr¡gagem ordinária serve para estimar um valor de um ponto de uma região que

tenha um vadograma conhecido, porém, a média populacional desconhecida.

Numa krigagem é desejado que a esperança das diferenças entre os valores da

amostra e os valores da estimados seja igual a zero, indicando uma estimativa nâo-

enviesada.

Quando a média populacional é conhecida, pode-se utilizar a krigagem simples
(KS). Entretanto, como comenta Armstrong (1998), a KS é raramente utilizada na prática

como método de est¡mativa, uma vez que a média da população é raramente conhecida,

salvo em casos como os de áreas mineradas a muito tempo. A krigagem simples é usada
quando são krigados dados transformados, como, por exemplo, por anamorfose
gaussiana, quando a média passa a ser conhecida.

2.6.2. lnterpolaçäo pelo lnverso da Potência da Distância

Como método alternativo à krigagem, para os casos nos quais não foram obtidos

var¡ogramas ou variogramas cruzados estruturados, foi escolhida a interpolação pelo

lnverso da Potência da D¡stância (lPD).

Segundo Yamamoto (1998), o método do inverso da potência da distância, ou lpD,

foi um dos primeiros métodos analíticos para interpolação de valores. Neste método, a

obtençäo de um valor de uma dada variável em um ponto ou bloco não amostrado é

calculado a partir dos valores de pontos vizinhos amostrados, ponderados

proporcionalmente ao inverso da potência das respectivas distâncias. Desta maneira, as

amostras de pontos mais próximos darão uma contr¡buição maior do que aqueles mais

afastados

Ainda segundo Yamamoto (1998), potências ba¡xas tendem a suavizar os valores

extremos e potèncias altas tendem a realçar estes valores. A utilização da potência dois

é bastante ¡nteressante, pois produz uma interpolação intermediária entre os princípios

das mudanças graduais e o princípio dos pontos mais próximos.

2.6.3. Simulação

A simulação estocástica foi utilizada na obtençäo da distribuição 3D de litofácies. O

método utilizado foi a Simulação Gaussiana Truncada, adequada para variáveis d¡scretas

ou categóricas como as fácies.

O procedimento completo para este tipo de simulaçäo começa com a escolha de

limiares, os quais seräo utilizados como limites na divisão de uma funçäo contínua em
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fácies.

Em seguida é executada a simulação dos valores atribuidos às fácies entre os
furos. Este procedimento pode gerar valores ¡ntermediários entre os valores das
categorias pré-definidas, sem significado. Retorna-se entäo os valores para as categorias
utilizando-se os limiares pré-estabelecidos.

Na simulação Gaussiana Truncada há o conlrole da proporçäo de cada fácies. lsto
é particularmente importante para que não sejam cr¡adas distorções como as produz¡das

por métodos de interpolação ou suavizaçöes como pela krigagem, métodos que não

respeitam a proporção.

Detalhes sobre o método podem ser encontrados emGalli et at. (1994), MacDonald

&Aasen (1994), ISATIS (1997) e Remacre & Carvatho (1998).

2,7. Estudo de Seqüências

A estratigrafia de seqüências constitui-se no estudo das relações das rochas

sedimentares dentro de um arcabouço cronoestratigráfico de estratos correlacionados
geneticamente, limitado por superfícies de erosão ou de não-deposição, ou por suas

concordâncias relativas. A seqüência pode ser dividida em tratos de sistema, em
parasseqüênc¡as e conjuntos de parasseqüências. A deposição da seqüência é
controlada pela interaçäo das taxas de eustasia, subsidência e aporte sedimentar, além

do fator cl¡mático.

Os tratos de sistema são associações de sistemas deposiciona¡s contemporâneos,

Uma seqüência ideal seria composta por três tratos pr¡nc¡pais: o de mar baixo, o

transgressivo e o de mar alto.

O reconhecimento dos tratos de sistema que compöem o intervalo estudado
permitirá traçar a evoluçäo paleodeposicional deste intervalo.

2.8. Estudo de ]-onsfe,ns

Neste trabalho, a busca de marcos estratigráficos tem sido constante, uma vez que

é prevista uma análise estratigráfica. Superffcies de inundação, discordâncias locais e
regionais, hiatos, entre outros, foram os marcos buscados para reconstituir a história

deposicional do depósito. A comprovação aqui apresentada de que os fonsfe,ns tratam-

se na verdade de tufos acumulados durante chuvas de piroclásticos associados a
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atividade vulcânica, e não de sedimentos terrígenos transportados para a bacia por via

aquosa como até entäo era pensado, revelou que estas camadas podem ser utilizadas

como verdadeiros marcos estratigráficos, separando unidades cronologicamente. Esta

nova interpretação necessitou de estudos mais detalhados destas camadas, incluindo a

obtençäo de idades radiométricas.

Foram obtidas informaçöes sobre a mineralogia dos componentes argilosos das

camadas por difraçäo de ra¡os X e dos componentes näo-argilosos por microscopia ótica

e microscopia elelrônica de varredura.

O passo mais importante deste estudo foi a realização de datações U-pb que

permitiram a utilização dos fonsfems como marcos cronoestratigráficos e na correlação

com as demais bacias gondwânicas.

A figura 2-3 apresenta o fluxograma que expressa a seqüência proposta para a

realização do projeto. Os esquemas mais detalhados sobre os métodos de análise e
tratamento encontram-se em capítulos específicos.

2.9. Formas de Análise

A seguir são descritas as duas formas mais importantes de análise utilizadas no trabalho.

2.9.1 . Análise Estratigráfica

A análise estratigráfica proposta envolveu:

o identificaçäo dos padróes de empilhamento dos depósitos, relações de contato

entre estratos e variações latera¡s durante os trabalhos de campo, descriçöes de

testemunhos e observação de feiçöes estruturais;

¡ reconhecimento das litofácies mais características, nas quais podem ser

divididas o intervalo portador de carvão e as rochas envolventes e de agrupamentos

como sucessões de fácies, associações de fácies, conforme esquema proposto por

Walker (1992);

. caracterizações mineralógica e textural que contribuíram para a identificaçäo da

gênese das rochas presentes, dos possíveis paleoambientes formadores, as condições

do sítio deposicional e a possível evoluçäo diagenética dos depósitos;

. reconhecimento de marcos estratigráficos característicos, tanto em rocha como

em perfis de poços, visando a integraçäo e correlação entre as áreas para e

reconhecimento dos sistemas deposicionais e tratos de sistemas. Destaca-se o estudo de
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tonsteins para sua utilização como marcos cronoestratigráficos e correlaçöes;

. definição de seqüências e parasseqüências.

Esta caracterização permitiu reconstituir a história deposicional do intervalo
portador de caruão da Formaçäo Rio Bonito e, em conjunto com o tratamento
geomatemático e blocos-diagrama, permitiu a visualização da distr¡buiçäo espacial dos
corpos sedimentares.

2.9.2. Tratamento Geomatemático dos Dados

A análise estatistica foi executada com os dados sedimentológicos e estratigráf¡cos

obtidos principalmente em subsupefície. os resultados do tratamento estão integrados

com aqueles obtidos das análises sedimentológicas e estratigráficas, servindo como
ferramenta para ¡nvestigação em média e grande escalas. As informações existentes na

área de estudo apresentam referências geográficas de sua posição o que permite a

aplicação da estatística espacial.

Esta análise foi elaborada da seguinte forma:

o análise estatística dos dados sedimentológicos: estatíst¡ca descritiva, tipo de
d¡stribu¡ção e de freqüência;

o análise de dados em mapas onde os dados representativos de camadas, cotas,

espessuras e parâmetros sedimentológicos e fácies foram analisados graficamente na

forma de mapas de contorno, mapas tipo rasfer e modelos 3D. Tais mapas foram obtidos

através da aplicaçäo de técnicas geoestatísticas compostas pela análise espacial e

técnicas de estimativa.

A construção de mapas de contorno e de blocos diagrama de atributos dos

depósitos em estudo serviram para a visualização e interpretação do comportamento

espacial destes, permitindo um incremento nos estudos estratigráficos, sedimentológicos

e sobre a deposição do intervalo
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Estatlst¡ca Bás¡ca

lntemolação
Þor IPD

Sucessões
&

Evoluções Paleogeográfica e Paleodepos¡cional

Figura 2-3: Fluxograma apresentando as fontes de informaçÕes, os respectivos tratamentos
propostos e os resultados esperados.



23

CAPíTULO 3

FORMAçÃO RrO BONTTO

A Formação Rio Bonito é a unidade litoestratigráfica permiana que possui o

intervalo portador de carvão da área em estudo. Foi muito estudada nas décadas de 60 e

de 70 pela Petrobrás (Medeiros & Thomaz Filho 1973; Schneideref al. 1974), por ter sido

considerada um potencial reservatório. São apresentados a seguir alguns aspectos desta

unidade na Bacia do Paraná e particuladdades desta unidade na área em estudo.

3.1 . A Formação Rio Bonito na Bacia do Paraná

Em trabalho p¡oneiro, White (1908) denominou "Grés e Schistos Rio Bonito" o

conjunto de arenitos e pelitos observado no Estado de Santa Catarina, onde ocorreriam

as camadas de carvão e a Flora Glossopteris. Esta unidade fazia parte da então

conhecida "Série Tubarão", ocorrendo sotoposta aos "Schistos de Palermo" e sobreposta

ao "Conglomerado Orleans".

Atualmente, a Formação Rio Bonito é considerada a unidade basal do Grupo Guatá

(Figura 3-1), completado pela Formaçäo Palermo, que ocupa a parte superior do grupo. A

idade desta formação é considerada artinskiana (permiana inferior) por Milani ef a/.

(1994). Ocorre desde a porçäo meridional do Rio Grande do Sul até a porção meridional

do Estado de São Paulo.

Medeiros & Thomaz Filho (1973) propuseram a divisão da Formaçäo Rio Bonito nos

Estados de Santa Catarina e Paraná em três intervalos, posteriormente formalizados por

Schneider et al. (197 4) como membros:

. Membro Triunfo (inferior) constituído por arenitos esbranquiçados, finos e médios

e subordinadamente por arenitos muito finos, siltitos, argilitos, leitos de carväo e

conglomerados. Depósitos reliquiares de canais e sucessöes com granodecrescência

ascendente säo freqüentes.

. Membro Paraguaçu (médio) composto por siltitos e folhelhos cínza intercalados

com camadas carbonáticas e aren¡tos finos. A bioturbaçäo é freqüente e resulta em

camadas de aspecto maciço.
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. Membro Siderópolis (superior) caracterizado por camadas de arenitos fino e muito

fino, com cor cinza predominante, intercaladas com camadas de pel¡tos, carbonatos e

localmente carvão.

A deposição do intervalo correspondente à Formação Rio Bonito ¡nic¡a-se, segundo

Schneider et al. (1974), em ambiente flúvio-lacustre (Membro Triunfo), passando

transicionalmente para depósitos transgressivos marinhos com planícies de maré

associadas e intercalações de depósitos delta¡cos distais (Membro paraguaçu). A porção

final do intervalo foi depositada em ambiente marinho litorâneo, com deposiçäo

carbonática subordinada (Membro Siderópolis).

Zalán et a/. (1990) consideram o intervalo de deposição da Formação Rio Bonito

como um período de significativo soerguimento das bordas da bacia, com forte controle

de estruturas de direçäo NE. Este evento tectônico, ligado à Orogenia Tardiherciniana,

interrompeu momentaneamente um processo de subida do nível do mar durante o qual

ocorreu a deposição dos sedimentos do Grupo ltararé, sendo entäo inserida uma cunha

clástica representada pelos depósitos Rio Bonito. A subida do nível do mar foi retomada

durante a deposição da porção intermediária da Formação Rio Bonito, continuando

durante a deposiçäo da Formação Palermo,

3.2. A Formaçäo Rio Bonito no Depós¡to de Carväo Candiota

3.2.1. Estratigrafia

Na área do Depósito de Carvão Candiota, a Formação Rio Bonito apresenta

algumas particularidades: sua base pode estar em contato, tanto com rochas do Grupo

Itararé, como com rochas do embasamento (e.9. Grupo Cambaí); seu topo, como nas

demais áreas da bacia, mantém contato transicional com a base da Formaçáo palermo,

porém, pode estartambém truncada pela Formaçäo Santa Tecla (cretácica-cenozóica) .

Na área do Depósito de Carväo Candiota, a Formação Rio Bonito näo pode ser

dividida como em sua área de definição. A formaçäo apresenta um conjunto de litotipos

muito sêmelhante a do membro Siderópolis dadas por Schneider et al. (197 4), existindo,



Figura 3-1: Litoestratigrafia do intervalo Neopaleozóico-Mesozóico e as seqüências
Carbonífera-Eotriássica e Neotriássica da Bacia do Paraná (adaptado de Milani et al. 1994 e
incorporando as propostas de Riccomini et al. 1984, Matos 1995, Matos & Coimbra'1997 e
Hachiro 1996).
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entretanto, na base, litotipos característicos do membro Triunfo. A ausência de depósito

do tipo Paraguaçu foi considerada conseqüênc¡a da proximidade da região com porções

de borda da bacia, onde não se desenvolveram sistemas deltaicos expressivos como os

das porçöes mais centrais da bacia. A existência de contato direto da unidade com rochas

do embasamento é também conseqüênc¡a da proximidade com a borda da bacia.

3.2.2. Amb¡entes Deposic¡onais

A CPRM dividiu o Depósito de Carväo Candiota em seis blocos operacionais, com o

objetivo de separar unidades mineiras, sendo eles denominados de norte para sul:

Bolena, Hulha Negra, Seival, Sul de Candiota e Herval (Figura 1-3). Esta divisåo foi usada

por diversos autores como referência às áreas do depósito.

Quanto aos paleoamb¡entes de deposição, Fontes & Cava (.1980), em estudos

detalhados na área norte do Depósito (áreas Bolena, Seival e Hulha Negra), identificaram

três ambientes: Fluvial, Planície Coste¡ra e transicional-transgressivo na Formação Rio

Bonito. Ainda neste intervalo reconheceram quatro associações de fácies relacionadas

aos ambientes deposicionais (Tabela 3-1).

Tabela 3-l:Associações de fácies definidas por Fontes & Cava (1980) com os ambientes
relacionados.

Na evolução proposta por Fontes & Cava (1980) houve um período de regressão

marinha com assoreamento progressivo da bacia onde a deposição dava-se em lagunas.

Na fase seguinte houve a progradação do sistema fluvial (Associaçäo V) sobre a planície

costeira (Associação Vl). Em áreas mais distais havia o predomínio de planícies

costeiras. Em certos momentos, quando era atingido o nível de base, haviam condiçöes

favoráveis à formação de mangues onde ocorria a deposição de espessos pacotes de

Assoc,áCão de Fác,es Amb¡entes ien¡es
i congromeraUcos

e s¡lt¡tos
Trans¡cional maÍinho costê¡ro

Associação Vla - folhelhos carbonosos,
carvão e rochas heterolíticas com flaser e
/,nsen e b¡oturbaÇão

Planicre costerra a-mangues costeiÍos e planície de
maré

Assoc¡açåo Vlb - aren¡tos, aren¡tos
:onolomeráticos com marcas ondulâdes

þ- amþientes subaquosos

Associaçáo Va - aren¡tos e arenitos
conglomeráticos, eslrat¡ficâçóes cruzada e
hor¡zontal

Fluv¡al a-canars

Associaçåo Vb - folhelhos carbonosos,
carvão e aroil¡tos

b-depós¡tos de transboÍdamento

Associação lV - aren¡tos f¡nos intercalados
com siltitos com ¡ntensa bioturbaçåoi
ocorre nas bordas da bacia

La9una
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turfa. o estágio final foi marcado por um pequeno período de instabilidade, havendo a

deposição de arenitos conglomeráticos, silt¡tos laminados com contatos abruptos
(Associação Vll), seguindo-se então a transgressäo marinha.

Menezes Filho & Rodrigues (1983) dividiram a Formação Rio Bonito no Depósito

de carväo candiota em três intervalos, baseados em critérios operacionais e litológicos

(Tabela 3-2):

. lntervalo Inferior Prbl, registra a instalação de sistema de leques aluviais na

porçåo norte da Bacia, com intercalações de conglomerado e arenito. os leques aluviais

tornam-se coalescentes para sul e apresentam, em porções distais, planícies aluviais

onde intercalam-se camadas de arenito e pelito.

O carvão presente neste intervalo pertence ao Conjunto Inferior (Cl), que encontra_

se abaixo da camada candiota e é constituído por g camadas de carvão, numeradas na

forma decrescente da base para o topo. As camadas mais inferiores, cl6 a clg, ocorrem

intercaladas com camadas de arenito, estando presentes em quase todas as porções do

Depósito de Carvão Candiota. As demais camadas, Cll a Cl5, com espessuras mais

expressivas, encontra-se intercaladas com pelitos de várzeas, e ocorrem principalmente

nas porçöes sul e sudeste, correspondentes aos blocos Sul de Candiota e Herval, onde

encontrava-se o depocentro. A ausência deste conjunto nos blocos mais ao norte, seival,

Hulha Negra e Bolena fo¡ então explicada pela posição topograficamente mais elevada

destes blocos na época da deposição, constituindo parte da borda.

. lntervalo Médio Prb2, considerado como depósitos de grandes lagos

estagnantes com influência marinha. os litotipos mais freqüentes são siltitos arenosos

cinza escuro com matéria orgânica e arenítos finos. Neste ¡ntervalo encontram-se as

camadas mais importantes de carväo, Camada Candiota (CC) e o Conjunto Superior

(cs).

A Camada Candiota é composta por dois bancos métricos, separados por camada

de pelito, em média com 0,8 m de espessura. Constitui o intervalo carbonífero mais

conspícuo, presente em sua forma completa na maioria dos blocos, com exceção do

bloco Bolena onde ausenta-se e no bloco Herval, onde há indícios de erosäo de parte do

topo da camada. Estes dois blocos säo considerados como pertencentes às porções de

borda. O Conjunto Superior compõe-se de até I camadas de carväo numeradas em

ordem crescente da base para o topo e estäo presentes nos blocos Hulha Negra e Seival,

áreas consideradas por aqueles autores como as mais centrais e mais subsidentes da

baciã durante a deposiçäo.
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. lntervalo Superior Prb3, depositado em porções mais protegidas de planícies de

maré, com alguns intervalos de praia. os litotipos mais comuns são arenito fino e muito

fino, com intercalações de siltito cinza. säo freqüentes estruturas de corte e

preenchimento, estratificação cruzada truncada por ondas. Este intervalo é estéril para

carvão.

Menezes Filho & Rodrigues (1983) interpretam a evoluçäo da Formação Rio Bonito

no Depósito de carvão candiota em condições mormente transgressivas. No intervalo

inferior predominariam leques aluviais evoluindo para sistemas tluvial braided e fluvial

meandrante no sentido jusante. No intervalo intermediário, planícies costeiras superior a

baixa planície fluvial, com sedimentaçäo em grandes lagos estagnantes de águas rasas,

pouco influenciado pelo mar e protegido deste por restingas evoluídas de cordöes

litorâneos. No intervalo super¡or, planície costeira, com porções protegidas sujeitas a

ação de marés e de ondas em áreas mais abertas.

Tabela 3-2: lntervalos operacionais propostos por Menezes Filho & Rodrigues (1993),

Wildner (1983) apresenta a Formação Rio Bonito como sendo o produto final de

uma seqüência iniciada por sedimentação continental associada a leques aluviais e

terminada por sedimentos gerados em corpo aquoso interdistributário. A seguinte

seqüência de produtos sedimentares foi proposta por aquele autor: sedimentos grossos,

fanglomerados, arenítos grossos e médios de canais fluviais entrelaçados com

com amþ¡entes e ocorrências de camadas de carvão
íntervalo operac¡onal ambiente deoosicional camadas de carvão
Prbl (inferior) leques aluviais evoluindo para

s¡stemas fluvial braided e fluv¡al
meandrãnte no sentido jusante

L:19 a Cl6 - ¡ntercaladas em
sucessöes de aren¡tos fluv¡ais
como fácies paludais com pequena
cont¡nuidade lateral.
Cls a Cl3 - ¡ntercaladas em
sucessão de planícies aluviais e
várzeas, apresentam boa
d¡str¡bu¡çåo lateral, mas espessura
mu¡to var¡ável,
C12 - formada em amplas vázeas
paluda¡s, apresenta grande
cont¡nuidade Iateral e espêssura
constante
Cll - nåo foram apresenladas
referênc¡as a esta camãdâ

Prb2 (médio) planic¡e coste¡ra superior/ba¡Xa,
com sedimentação em grandes
lagos estagnantes de águas rasas,
pouco ¡nfluenciado pelo mar e
protegido deste por rest¡ngas
êvoluídas de cordóes l¡tôrånêôs

CC - fácies paludais

CSl a CS 8-fácies paludais,
separadas por fases de
assoreamento que separam várias
fases de acúmulo de turfe¡ras

Prb3 (super¡or) planic¡e coste¡ra, com porçöes
proteg¡das sujeitâs a açåo de
marés e de ondas em áreas mais
abertãs

estér¡l
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maturidade, arenitos de praia, siltitos carbonosos de planície fluv¡al, carväo, siltitos

carbonosos e sedimentos de planície de maré moderada.

Alves (1994) apresentou sistemas deposicionais, compostos por fácies genéticas,

associadas a parasseqtlências em contexto retrogradacional, interpretando a coexistência

de sistemas que constituíam os tratos de sistema (Tabela 3-3). No modelo daquele autor
teriam coexistido os sistemas deposicionais flúvio-deltaico e de barreira-laguna-påntano,

principalmente as fácies flúvio-deltáica, de barreira, eólica, e palustre-lacustre, este último

o portador dos principais depósitos econômicos de carväo.

Tabela 3-3: Proposta de Alves (1994) para sistemas deposicionais reconhecidos no
intervafo correspondente à Formação Rio Bonito, com suas respectivas fácies genéticas e
ocorrenctas nas

3.2.3. Arcabouço Tectônico

Segundo Fontes & Cava (1980), o Depósito de Carväo Candiota ocupa a borda da

depressão periférica Sul Riograndense, compondo-se por três calhas morfológicas,

Candiota, Torrinhas e Jaguaräo-Chico, separados por altos do embasamento e que

coincidem com as três bacias hidrográficas atuais dos arroios Jaguarão, Lageado e

Jaguaräo-Ch¡co.

Ainda segundo Fontes & Cava (1980), a calha da Candiota é uma faixa que começa

nas cabeceiras do Rio Jaguarão (bloco Bolena), adentra o território uruguaio e que serviu

para o acúmulo dos sedimentos gondwånicos, tratando-se de uma extensão da Fossa de

Camaquã. A área de Jaguarão-Chico está a leste da falha da Açotéia, em bloco mais

elevado que o da Candiota, onde a calha começa na região de pedras Altas e também

adentra o Uruguai. A calha de Torrinhas posiciona-se entra as duas calhas anteriores,

B (camadas de carvåo Cl4 a Ct2)
C (camadas de carväo Cl1 e CC)
D (camada de carväo CS I ou
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sendo uma faixa estreita (2km de largura) de direção NE-sw, entre os falhamentos de

Torrinhas e Açotéia, até a confluência com a área depos¡cional da Candiota.

Menezes Filho & Rodrigues (1983) referem-se à estruturaçäo regional da região da

candiota como um homoclinal que mergulha para wsw sendo as feições básicas das

estruturas tectônicas falhas, flexuras, grabens e lìorsfs. As principais direções dos

falhamentos presentes, responsáveis pela atual configuração da região, são: NS0"-60.E,

N65o-75"W e N-S (Ns'E a N5oW. Ainda segundo aqueles autores, o sistema NSO.-60"E

seria o mais importante, no qual incluir-se-ia a falha Açotéia. Esta falha divide o Depósito

de Carvão Candiota em dois blocos: o bloco principal a oeste, onde encontra-se a maior

parte da bacia carbonífera e um bloco menor a leste onde encontra-se a área de

Jaguaräo - Chico; o sistema N65"-75"W, conhecido por Torquato Severo - pedras Altas

pode apresentar pequenos movimentos horizontais. Possivelmente seria um sistema mais

novo que o N50"-60"8; o sistema N-S é denominado Lineamento passo do Marinheiro e

está associado aos maiores afundamentos da Bac¡a.

A ¡nterseção dos três sistemas de falhas teria produzido a estruturação da área em

blocos altos e ba¡xos. O rejeito vertical das falhas varia de '10m a 40m nas áreas Seival e

Hulha Negra, e aumenta para sul, atingindo até 350m na regiäo de Herval.

A Falha da Açotéia é realmente a estrutura de maior expressão na área, ao longo

da qual a bacla é truncada a leste, como bem expõem a composiçäo RGB das bandas

457 (Figura 3-2). A combinação dos vários sistemas de falhas resultaram na atual

distribuição das exposiçöes das unidades litoestrat¡gráfica em superfície. Na primeira

componente principal obtida das bandas 1, 2, 3, 4, 5 e 7 de imagem Landsat foi possível

¡dentificar 3 zonas com diferentes relevos (Figura 3-3). Confrontando com os dados de

campo foi possível verificar que em cada zona há o predomínio de um tipo litotipo

associado às diferentes formações da Bacia do Paraná. A distribuição das zonas está

fortemente condicionada pelo movimento de falhas, o qual expôs na superfície rochas

antigas e, particularmente, na região do Depósito de Carvão Candiota rochas do Grupo

Guatá e da base do Grupo Passa Dois.

3.2.4. Camada Candiota

A Camada Candiota, definida segundo critérios operacionais, tendo sido estendida

ao longo de praticamente todo o depósito, tem recebido atenção especial por tratar-se da

camada econom¡camente mais importante e por ser a única explotada atualmente,
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A maioria das informações existentes sobre a Camada Candiota dizem respeito às

amostras coletadas em frentes de lavra e de testemunhos de sondagem na área da Mina

da Candiota. Neste local a camada pode ser considerada como uma unidade

litoestratigráfica contínua.

A Camada Candiota é composta por dois bancos de carvão, com espessuras

médias superiores a um metro, separados por camada de argilito com espessura

decimétrica a métrica. Nos bancos de carvão podem ser encontradas até cinco camadas

de fonsfern, duas no inferior e três no superior (Figura 3-4).

Corrêa da Silva (1989), em revisäo sobre o Depósito de Carvão Candiota, descreve

o carvão da Camada Candiota como predominantemente bandado a opaco em

observação macroscópica, sendo rico em matéria mineral (entre 36% a S0%). Sua

classificaçäo seria sub-betuminoso A. A composição do carvão ao longo do depósito é

uniforme.

Corrêa da Silva & Marques-Toigo (1985), em estudos sobre a composição

palinológica da Camada Candiota, reconheceram no banco inferior a associaçâo

Vallatispo¡l¡tes-Cristatisporites, relacionada a uma vegetação formada por Lycophyta e

Filicophytas, representando ambientes constituídos por zonas baixas, úmidas, situadas

entre as linhas de água alta e baixa. No banco superior, os mesmos autores encontraram

a assoc¡açäo Lundbladispora-Punctatisporites-Portal¡tes, composta por plantas

pteridofíticas, principalmente Licófitas e Filicófitas, associadas a ocorrência de algas de

água doce (Portalites). Esta associação indica uma vegetação de zona baixa e pantanosa

com presença constante de lâmina d'água.

Ade (1993), estudou os ambientes formadores do carvão da Camada Candiota,

aplicando os parâmetros de Diessel (1986 apud Diessel 1992) baseados em índices

obtidos da razão entre concentraçöes de grupos macerálicos. Obteve como resultado a

deposiçäo do carvão em ambiente de cordões litorâneos (strandplain).

3,2.5. Demais Unidades Litoestratigráficas Presentes no Depósito de Carväo Candiota

Outras unidades litoestratigráficas ocorrem na área do Depósito de Carväo

Candiota, algumas delas em contato concordante, erosivo ou tectônico com a Formação

Rio Bonito .
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Unidades Permo-Carboníferas

O Grupo ltararé ,é composto na regiäo por varvitos, ritmitos, diamictitos, turbiditos

(Menezes Filho & RodÍigues 1983); mantém contato com a base da Formação Rio Bonito

nas áreas onde ocorre. Seu contato basal ocorre com rochas do embasamento.

O Grupo Guafá inclui, além da Formação Rio Bonito, também a Formaçäo palermo,

que ocupa sua porçäo super¡or, havendo contato transicional entre as duas formações. A

Formaçåo Palermo caracteriza-se pelos litotipos heterolíticos, freqüentemente

bioturbados, intercalados com lentes e leitos de arenitos.

O Grupo Passa Dois é a unidade sobreposta ao Grupo Guatá e pode apresentar-se

completa, composta pelo Subgrupo lrati (Hachiro 1996) e pelas formações Serra Alta,

Teresina e Rio do Rasto. o grupo apresenta-se essencialmente constituído por folhelho,

siltito, arenito fino e camadas carbonáticas.
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Figura 3-2: Composiçåo RGB com as bandas 4, 5 ø 7 de imagem Landsat, destacando a área do Depósito
dc Carvão Candiota, considerade ncstc estudo e alguns elementos estruturais, com destaque para a Falha
da Açotéia,
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Figura 3.3: Pdm¡ire componentc principal dc bandas de imagem Landsat, com dcstaquc pere zonas oom
litotipos prcdominentcs: l: árca com prcdomfnlo de rochas pclfticas das unidadcs Rio Bonito, Palcrmo, lrati e
Tcrcs¡na; 2: Ò¡cn oom predomfnio de scdlmentos arenosos das unidadcs Rio do Rasto, Santa Tecla e porçåo
inferíor de Rb Eo¡rito; 3: áreas do embaeemento pré-Bacia do Paraná.
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Unidades cambro-ordoviciana e unidades mais antigas, constituem o embasamento

da Bacia do Paraná na região e não raramente podem estar em contato direto com

sedimentos pertencentes à Formação Rio Bon¡to.

Cambro-Ordoviciano

Grupo Guaritas (Fambrini 1998): está representado por aren¡to, arenito

conglomerático e subordinadamente pelitos.

Proterozóico superior

Formação Cerro dos Mañins: do Grupo Maricá, representada pelo seu membro

Arroio dos Nobres, o qual é composto por metassed¡mentos como quartzito,

metaconglomerados e metapelitos.

Grupo Porongos (indiviso): composto por rochas metavulcân¡cas xistosas e

metassedimentares.

Arqueano-Proterozóico inferior

Complexo Cambai: constituí-se num conjunto de granitóides, migmatitos, anfibolitos,

quartzitos, mármores e calciossilicáticas.

A Formação Rio Bonito aparece em alguns locais, principalmente na porção norte

do Depósito de Carväo Candiota, truncada e recoberta por sedimentos cretácicos-

terciários da Formação Santa Tecla, composta principalmente por arenitos avermelhados

e friáveis, com camadas de conglomerados pouco freqüentes. A deposição desta unidade

foi precedida por uma ou mais etapas de retrabalhamento, responsável pela colocação

desta unidade em contato direto com sedimentos da Formação Rio Bonito.

3.3. Ambientes de llha Barreira

É apresentada uma breve revisão sobre os elementos principais que compöem os

ambientes de ilhas barreira, baseados em Reison (1992), Diessel (1 992) e Helland-

Hansen & Martinsen (1996). Tal revisão fez-se necessária uma vez que este tipo de

ambiente tem sido apontado como o principal gerador das camadas de carväo da

Formação Rio Bonito na regiäo do Depósito de Carvão Candiota (e.g. Alves 1994, Della

Fávera 1995).
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Para Reison (1992), uma ilha barreira moderna consiste de um corpo arenoso longo

e estreito, que separa sedimentos de mar aberto daqueles de laguna.

Os s¡stemas deposicionais de ilhas barreiras constituem-se geralmente de três

elementos geomorfológicos associados: a ilha barreira, lagunas ou estuários e canal de

maré. Assim sendo, podem ser identificados importantes ambientes de deposição

clástica: complexo barreira-duna com face de praia associada, laguna, planícies de maré,

pântanos em condições de infra e intermaré e complexos de canais e deltas de maré em

condições de inter e infra maré (Figura 3-5).

Paú¡cularmente em condiçöes transgressivas, há uma gama de variações

¡nfluenciadas principalmente pela amplitude das marés (Tabela 3-4)

As ilhas barreiras são mais comuns em costas onde há baixo gradiente da

plataforma adjacente combinada com uma planície coste¡ra de relevo baixo, com

suprimento de sedimento abundante e baixas amplitudes de maré.

Reison (1992) lista três possíveis processos responsáveis pelo surgimento de ilhas

barreira, baseada nos trabalhos de Schwartz (1973 apud Reison 1992), Swift (197S apud

Re¡son 1992), Field & Duane (1976 apud Reison 1992) e Kraft & Chzastowski (1985

apud Reison 1992):

. agregaçåo e emersäo de barras submarinas;

o progradação de esporão paralelo à linha de costa;

. isolamento de pra¡a e complexos praia-duna.

Para Reison (1992), o mecanismo de isolamento de praia e complexos praia-duna

seria aquele mais factível com a evolução e origem das ilhas barre¡ra enquanto a

progradação de esporöes seria um processo inicial e modificador das ilhas barreira.

O processos de emersão de barra submarina (cristas de antepraia) foi considerada

por aquele autor o processo menos efetivo, pois, por se localizarem em zonas de surfe

aþela 3-4: F<elaçâo da amplitude da maré com o tipo de ilha barre¡ra desenvolv¡da.
Ampl¡tude da Maré Produto
Micromaré llha barreira que protege laguna com forma longa

estreita, abundantes washovers de tempestade e
pequeno desenvolv¡mento de canais e deltas de maré
Poucos rios desáouam na laounâ-

\4esomaré Lagunas mais extensas com vários r¡os flu¡ndo para a
laguna. llhas cortadas por cana¡s e deltâs de maré bem
desenvolvidos.

Macromaré Vale do r¡o em forma de fun¡l com pequenas ou quase
nenhuma barreira (estuár¡os).
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(zona inferior da antepraia entre o limite inferior do refluxo das ondas e a zona de

arrebentaçäo) as eventuais cristas emersas seriam erod¡das pelas ondas.

Ainda segundo Reison (1992), os quatro pr¡ncipais ambientes de um sistema

deposicional de ilha de barreira såo: praia de barreira, laguna, complexo de canais e delta

de maré. O complexo de praia de barreira incluem a zona e inframaré ou face praial, a

zona de intermaré ou praia e as zonas de supramaré a subaérea com planícies de

washover formadas por ondas e ventos, depositando sedimentos atrás da barreira. As

seqüências lagunares geralmente consistem da intercalaçäo e interdigitaçäo de arenito,

folhelho, siltito e carvão. As fácies de arenito incluem depósitos de washoyer na forma de

lençóis e preenchimento de canais de delta de maré de enchente. Fácies de granulação

fina incluem-se em ambientes de laguna e planícies de maré, situadas nas bordas da

laguna. Depósitos orgânicos de carvão e folhelhos carbonosos registram antigos

ambiente de pântano e mangue.

Segundo D¡essel (1992), o domínio de fácies ricas em matér¡a orgânica provocaria

o predomínio de cores escuras. Sedimentos claros estariam associados a ação de

processos que envolvem alta energia como areias de washover, deltas de maré de

enchente.

Os sistemas de ilhas de barreira são mais freqüentes em tratos de sistema

transgressivo. Entretanto, as ilhas barreira podem também progradar (geralmente em

tratos de sistema de mar alto), sendo entäo transformadas em cordões litorâneos

(strandplains).

McCubbin (1982 apud Reison 1992) destaca que a formação de registros de recuo

das ilhas barreira durante processos transgressivos (migração rumo ao continente)

podem ser explicados por dois mecanismos:

o Retrabalhamento, caracterizado por processo de recuo erosional de face praial, com

erosão da parte super¡or da face praial (shoreface) e transportado em dois sentidos:

para a parte inferior da face praial ou da costa alora (offshore) como depósitos de

tempestade ou para as lagunas como depósitos de washover. A preservação dos

depósitos depende da velocidade de subida do nível do mar (Figura 3-6A).

o Afogamento, caracterizado pelo processo de submersão, propõe que as barreiras

permanecem no lugar enquanto o nível do mar sobe. A zona de ondas migra rumo ao

continente e outra barreira é construída enquanto o sistema antigo é afogado. Este

mecanismo implica em um alto grau de preservação (Figura 3-68).
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Figura 3-6: Processos de m¡gração de ilhas barreira: A-por afogamento e B- por
retrabalhamento, durante transgressão mar¡nha, adaptado de Reison (1992).
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CAPíTULo 4

ANÁLISE DE FÁCIES

segundo Miall (1990), para o entendimento da variabilidade ritológica de muitas

bacias sedimentares há a necessidade da generalização, classificação e simplificação do
que é observado em afloramentos e testemunhos de sondagem. lsto é necessário porque

o cérebro humano só consegue absorver e processar uma quantidade limitada de
detalhes por vez. Em sedimentologia, mu¡ta variabilidade pode ser produto de flutuações
ambientais menores e aleatórias, que podem, por sua vez, mascarar um espectro
limitado de tipos de litofácies e biofácies. Esta afirmação de Maill (1990) sintetiza bem o
objetivo de um estudo de fácies, que é o de resumir e iconizar, através siglas e esquemas

gráficos, a enorme quantidade de informações exposta em um afloramento ou

testemunho.

Não existe um critério pré-estabelecido para a definição de fácies. Ela é geralmente

influenciada pela escala, objetivos, tempo para a realização do trabalho e tipo de rocha

estudada. Entretanto, Miall (1990) aleÍa que um número muito grande de fácies dificulta

a leitura e o entendimento do trabalho, fugindo-se assim do objetivo de sumariar.

Uma definição mais abrangente de fácies diz que a fácies constitui um corpo de

rocha caracterizada por uma combinação de litotipo, estruturas físicas e biológicas, que

constituem um conjunto de aspectos diferenciadores dos corpos de rocha envolventes
(walkell992). A conseqüência direta desta definição é que determinada fácies forma-se

em condições particulaÍes, ou seja, condiçöes únicas e distintas de transporte, clima e
taxa de deposiçäo no sítio deposicional, diferentes daquelas fácies com as quais mantém

contato.

As condiçöes encontradas nos sÍtios deposicionais podem também ser referidas em

termos de ambiente sedimentar que é um conjunto de características físicas, químicas e

biológicas, sujeitas a controles como: fauna, flora, clima, profundidade, salinidade,

correntes e tectônica em uma determinado sítio (Selley 1985).

Após a definição das princ¡pais fácies, duas etapas säo executadas paralelamente:

a interpretaçäo dos processos deposicionais geradores e a construção de agrupamentos

de fácies. Muitas vezes o contexto da geração de uma determinada fácies só pode ser

entendido completamente se for também entendida sua relação com as demais fácies em

contato.

O processo de agrupamento de fácies observa a relação existente entre as fácies,

ou seja, os tipos de contato, arranjos e relaçöes espaciais e as condições de geraçåo,
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principalmente processos e ambientes. Os agrupamentos mais primários, definidos nos

estágios iniciais dos estudos de fácies, são:

o sucessäo de fácies que const¡tui-se de uma sér¡e de fácies que passam uma para

outra com mudanças progressivas de suas caracteristicas.

. associação de fácies que representa um conjunto de fácies contemporâneas e

cogenéticas associadas.

O agrupamento de ma¡or grau e que representa geralmente estágios mais

avançados do estudo da fácies é o sistema deposicional que é um conjunto

tridimensional de fácies, geneticamente relac¡onadas por processos e ambientes. O

sistema deposicional é o elemento bás¡co constituinte do trato de sislemas. O trato é uma

associação tridimensional de sistemas deposicionais contemporâneos (Fisher & Brown

1977 apud Della Fávera 1995). Os tratos de sistema constituem um dos mais importantes

elementos de construção das seqüênc¡as estratigráficas.

A análise conjunta de fácies é autorizada pela lei de correlação de Walther,

resgatada e adaptada por Visher (1965) e Middleton (1973): Somente estarão

superposfas aquelas fácies que puderem ser observadas lado a lado. Fraser (1989)

alerta que o inverso da lei não é necessariamente verdadeira, pois uma seqüência

vertical pode näo reproduzir uma distribuiçäo lateral de fácies, uma vez que podem existir

h¡atos. Neste caso, Walker (1992) ressalta que se o contato entre duas fácies for

gradacional, então representa ambientes que estiveram pelo menos uma vez lado a lado,

mas, se houver contatos abruptos (sharp) ou erosivos, pode ser difícil identificar se os

ambientes foram adjacentes ou näo.

A definição de um sistema deposicional tem como importante etapa a comparaçäo

com modelos de fácies ex¡stentes, que são, segundo Walker (1992), sumários de

sistemas deposicionais, criados a partir de uma média de muitos exemplos conhecidos.

4.I . Litofácies

4, 1 .1 . Esquema de Litofácies

As fácies presentes no intervalo estudado estão aqui descritas na forma de

Iitofácies, ou seja, foram adotados critérios exclusivamente físicos e mineralógicos na

definiçäo.
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Fácies Orqånicas

Litofácies C - CaNão

O carvão aparece geralmente na forma de camadas tabulares, bastante contfnuas

lateralmente, variando em espessura de alguns centímetros até 3m. Ocorre também na

forma de lentes centimétr¡cas a métricas em extensäo e com espessura de alguns

centímetros em meio a sedimentos peliticos. Pode ser brilhante, opaco ou bandeado

quando altema camadas ou lâminas de mater¡al opaco e brilhante. As camada mais

opacas estão associadas å maior quantidade de matér¡a m¡neral enquanto as camadas

mais brilhantes são geralmente vitrên¡o der¡vado das paredes celulares ou do próprio

lenho das plantas (F¡gura 4-1).

Figura /t-1: AmostÌa de carvåo da bass do Banco Super¡or do carväo da Camada de
Carvåo Candiota em fente de lavra da Malha lV da Mina da Candlota (CRM). As
cåmadas brilhantes såo vitrênio e as camadas mais foscas säo r¡cas em matéria
mineral (c¡nzas).
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Figura 4-2; F âcies Agf : arg ilito siltoso, camada Argil ito Superbancos,
Mina da Candiotra (Al-Argilito lnterbancos, BS- Banco Superior da
Camada de Carväo Candiota, AS-Argilito Superbancos,Ar - Arenito).
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Fácies Pelíticas

Litofácies Agf - Argilito e folhelho

Geralmente apresentam-se na forma de camadas tabulares que podem variar entre

alguns centímetros até mais de um metro. As cores predominantes são o branco e o
cinza claro. Säo comuns fragmentos vegetais nas camadas de argilito que mantém

contato com camadas de carväo (Figura 4-2). Os contatos podem ser abruptos com as

camadas e carväo, transicionais com folhelhos carbonosos e abruptos ou erosivos com

camadas de arenito.

Litofácies Si - S/fifos

Nesta fácies foi agrupada toda a gama de variaçäo dos siltitos, os quais podem

variar de argilosos a arenosos. O tipo argiloso é particularmente abundante no intervalo

portador de carvão da Formaçåo Rio Bonito. Os siltitos mais argilosos säo maciços,

enquanto os mais arenosos podem apresentar laminaçöes plano-paralelas ou cruzadas.

Os contatos såo mormente transicionais com arenitos finos (granocrescência

ascendente), folhelhos carbonosos ou argilitos. Em alguns casos pode apresentar restos

de matéria orgânica carbonizada (Figura 4-3).

Figura 4-3:
abandonada da Mina de Seival,

de carväo. Frente
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Litofácies T - Tonstein

Esta fácies é composta por argilitos de composição caulinitica e ocorre intercalada

em camadas de carvão na forma de finas camadas centimétricas ou lâminas,

destacando-se pela sua cor clara em meio a massa escura formada pelo carvão. Sua

importância é grande devido aos aspectos de sua geração, detalhados no capítulo 5. Seu

caráter episódico confere-lhe a propriedade de merco estratigráfico (Figura 44).

Figura 4-4: Tonsteins B e C do Banco Superior de carvåo in situ'

Fácies Psamíticas

Litofácies Afm - Arenito fino

Bastante freqüente, constitui camadas finas, centimétricas a métricas. lnternamente

podem apresentar laminação do tipo cruzada. Mantém contato transicional com siltitos ou

com arenitos mais grossos. Em algumas camadas podem ser identificadas marcas de

fitoturbaçöes, do tipo marcas de raízes, indicando a possibilidade de tais camadas terem

sido paleossolo (Figura 4-5)
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Litofácies Amg - Arenitos médio e grossos com grânulos

Os pacotes com estratificaçöes cruzadas apresentam dois tipos predominantes:

estratificaçöes cruzadas do tipo tangencial na base ou do tipo hummocky.

As estratificaçöes do tipo tangencial na base apresentam sets em forma de cunha.

Há transiçäo de arenito grosso com grånulos para arenitos médios (granodecrescência).

Também podem ocorrer marcas onduladas centimétricas, simétricas ou assimétricas em

arenitos médios.

Figura #5: Arenito fino com fitobioturbaçöes provocadas por

ralzes. lntervalo 19.45 a 20.10 m do testemunho de sondagem do
furo HN 120 executado Pela CPRM.

As camadas são tabulares em escala de afloramento, podendo apresentar também

terminações em forma de lente; suas espessuras variam de alguns declmetros até 3 a 4

m. Na base da camada os contatos podem ser abruptos ou erosivos. Para o topo podem

aparecer contatos transicionais com arenitos finos ou abruptos com litotipos mais

pelíticos (Figura 4-6). \

Os intervalos onde predominam as estratificaçöes cruzadas hummocky såo mais

típicos da porção superior da formação Rio Bonito.
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Figura 4-6: Arenito com estratificaçöes cruzadas tangencial na base que
intercala-se com rochas pelfticas do intervalo portador de carväo ,

8R293, km 135.

Litofácies Afc - Arenitos fino e méd¡o com cimentação carbonática

Arenito com sedimentaçåo carbonática, observado principalmente em testemunhos

de sondagens. Tem cor cinza clara a amarelada e espessuras em torno de um metro.

Assemelha-se bastante à litofácies AFM quanto a granulometr¡e e forma de ocorrência,

sendo, porém, rara.

Fácies psefíticas

Litofácies Cg- Conglomerados

Constitui-se de conglomerados e paraconglomerados polimlticos, intercalados com

camadas de arenito. Aparece principalmente na base de sucessöes grano decrescentes,

marcando a base de cada cicb. É mais freqüente na base da Formação Rio Bonito,

principalmente no contato com o embasamento ou com o Grupo ltararé.

Fácies intermediárias

Litofácies H - Heterollticas

Tipo de fácies mista, onde estão finamente intercalados siltito, arenito fino e

folhelho. Esta combinaçäo forma estratificações do tipo flaser, wavy elou lenticular. Os

contatos observados säo geralmente abruptos com as demais litofáceis. lnternamente as
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camadas podem apresentar gredações, com passagens entre o per aren¡to fino-folhelho

para o par siltito-folhelho.

Os siltitos e os arenitos finos constituem geralmente bandas mais claras e podem

estar laminados. Os folhelhos såo mais argilosos e escuros, devido à presença de

matéria orgånica. É comum a bioturbação em algumas camadas (Figura 4-7).

Esta litofácies pode ocorrer ao longo do intervalo portador de carvão, porém, é

principatmente encontrada no topo da Formaçäo Rio Bonito. Esta fácies é muito comum

na base da Formação Palermo na regiäo, principalmente a do tipo bioturbada.

Litofácies Fc - Folhelho carbonoso.

É uma fácies bastante comum no intervalo portador de carväo da Formaçäo Rio

Bonito. É constituída de camadas tabulares, centimétricas a decimétricas e participam

das transiçöes pelito para carväo e carvão para pelito'

Os limites destas camadas em observação macroscópica são geralmente definidos

de maneira arbitrária, uma vez que a transição é bastante gradual.

Figura 4-7: Camada de rocha heterolltica com laminaçöes flaser
e wavy e bioturbaçäo. Topo da Formação Rio Bonito, BR 293,
k{î 147, sentido Bag6Pelotas.
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4. L2. Conjuntos de Fácies

São apresentadas a seguir, as sucessöes e associaçöes reconhecidas em

afloramentos e furos estudados.

Sucessão tipo 1: conglomerados (fácies Cg), arenito grosso por vezes

conglomerático, arenito médio (fácies Amg) e arenito fino (fácies Afm), nesta ordem e da

base para o topo, constituem sucessöes granodecrescentes, presentes principalmente na

base na Formação Rio Bonito. Algumas vezes a sucessäo é finalizada por finas camadas

de carvão (fácies C) ou de folhelho carbonoso (fácies Fc).

Sucessåo tipo 2: siltito (fácies Si) e/ou argilito (fácies Agf), folhelho carbonoso e

carvåo. Esta sucessåo é típica do intervalo portador de carvåo e pode ocorrer de duas

formas:

. tipo 2a: rumo ao topo o siltito argiloso grâda para folhelho carbonoso

havendo com o aumento progressivo da proporção de matéria orgânica o
aparecimento de carvão. Neste caso há um aumento da restrição do ambiente, com a

diminuição da entrada de sedimentos finos em suspensäo, permitindo assim o

acúmulo proporcionalmente maior de matéria orgânica. Pode ser também uma

evidência de arrasamento rumo ao topo.

. tipo 2b: rumo ao topo há passagem progressiva de carvão para folhelho

argiloso e finalmente, com a diminuição progressiva da proporção de matéria

orgânica, há a passagem para argilito e/ou siltitos argilosos. Esta sucessão indica a

diminuição progressiva de uma condição de restriçåo, permitindo o aumenlo na

entrada de sedimentos finos em suspensåo.

Sucessão tipo 3: folhelho (Agf), siltito (si) e arenito fino (Afm) formando, nesta

ordem e rumo ao topo, uma sucessão típica do topo da Formaçåo Rio Bonito na área.

Esta sucessão indica um aumento progressivo na capacidade de transporte do agente de

deposiçåo rumo ao topo gerando granocrescência ascendente.

Associação de fácies 1: composta por arenitos fino (fáciesAfm), méd¡o ou grosso,

por vezes com grânulos (fácies Amg) e cimentado com carbonato. Ocorre intercalado em

sedimentos pelíticos e camadas de carvão dentro do intervalo médio da Formação R¡o

Bonito, Estão organizados em sefs de estratos cruzados, mormente de baixo ángulo e
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tangencial na base, com granodecrescência rumo ao topo, camadas tabulares

internamente apresentando estratificações cruzadas tabulares. Também podem ser

identificadas marcas onduladas em topos de camada. Esta associação foi observada em

afloramentos na forma de corpos arenosos com alguns metros de espessu¡a e
quilômetros de extensão.

Sistema deposicional de ilha barreira - laguna

Este é o sistema ao qual a principal parte do intervalo portador de carvão está

associada. As sucessões dos tipo 2 (a e b), e a associaçäo de fácies 1 são os elementos

mais comuns deste sistema, podendo ocorrer com menos freqüência a fácies H (rochas

heterolíticas)

A deposiçåo da sucessäo do tipo 2 deu-se em lagunas, onde, sob uma lâmina de

água mais perene depositavam-se sedimentos pelíticos e, em áreas mais protegidas e

rasas, ocorria o acúmulo de matér¡a orgânica vegetal, formando então turfeiras. As

variações entre os t¡pos 2a e 2b pode ser explicada por variaçöes menores no nível

relat¡vo da lâmina d'água, gue tinham como efeito o aumento (2b), diminuição (2a) ou

migraçäo das áreas de acúmulo das turfeiras.

A associação de fácies 1, neste contexto, pode ser interpretada como depósitos de

ilhas barreira, com porçöes de praia de barreira na face voltada para o mar e depósitos

de washover na face voltada para a laguna por ela protegida. Esta associaçäo ocorre

tanto sobre sedimentos pelíticos, como sobre carvão ou ainda rocha heterolítica da fácies

H.

Como mostra o modelo de Reison (1992) para este tipo de sistema (Figura 3-5),

tanto nas margens do continente, como nas margens internas das ilhas barreiras, podem

ocorrer planícies de maré. Em processo transgressivo, como mostrado no esquema, a

planície de maré continental poderia recobrir as áreas de deposição de turfa.

Em afloramento na frente de lavra da Mina de Seival (Figura 4-8), é possível

observar extenso corpo de arenitos sobre o Banco Louco, acunhando-se no sentido S-N.

Esta barreira foi formada em período de elevação relativa do nível do mar, representando

uma fase de transgressão, que provocou o avanço da barreira rumo ao continente e a
invasão da área ocupada pela laguna. A existència de uma pacote formado pelo

empilhamento de diversas sucessões do tipo 2 sobreposto ao corpo arenoso em outros

pontos da mina, indíca a retomada da sedimentação pelítica e da deposição de turfa e
que a barreira retomou uma posição mais ao sul.
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o deslocamento desta barreira pode sido responsável pela ocorrência errática do

Banco Louco. Estes arenitos podem estar sobrepostos tanto ao banco de carvão como

ao argilito que o separa da camada candiota. Em afloramento junto à estrada de ferro,

sob o viaduto da rodovia que liga a BR 293 às áreas de mineração, é possível observar a

diminuição progressiva da espessura da camada de carvão no sentido W-E, em clara

situação de erosão do topo da camada de carvão. No afloramento do km 135 da BR 293
(Figura 4-9), há uma camada de rocha heterolítica (fácies H) separando um corpo

arenoso típico da associação de fácies 1 de uma camada de carväo (fácies C) do

conjunto superior. No contato da base da camada de rocha heterolítica há uma particufar

forma de canais.

Na parte inferior dos canais, a rocha heterolítica é formada pela intercalação de

arenitos finos brancos ou amarelados com folhelhos escuros, gradando rumo ao topo
para intercâlações entre siltito e folhelho escuro (F¡gura 4-10). A camada heterolítica

representa a porção de intermaré de uma planície de maré, provavelmente desenvolvida

na margem continental da laguna. sua posiçäo sobre uma camada de carvão, sotoposta

a uma antiga ilha barreira, é indicativa da existência de mais uma fase transgressiva,

com a migração dos sistemas deposicionais rumo ao conlinente. A escavação de canais

de maré sobre o topo da turfeira é comprovada pela deposiçäo inicial de arenitos na base

do canal, porém a profundidade exagerada do canal está mais ligada a compactação

diferencial entre a rocha heterolítica e o carväo, acentuado pela atuação de pequenos

deslocamentos ao longo de planos de falhas paralelos às laterais do canal (Figura 4-9).

Sistema de plataforma rasa

É típica do topo da unidade Rio Bonito sendo representada pela sucessäo do tipo 3

intercalada com arenitos médios da fácies Amg que apresentam estratificação cruzada

hummocky, com a base bastante ondulada (Figura 4-11). Estas camadas de arenito

foram depositadas em ep¡sódios de forte fluxo oscilatório, provavelmente associados a

tempestades. A sucessäo argilito-siltito-arenito fino representa períodos de arrasamento

da plataforma, possivelmente associados a pequenas regressöes que provocavam uma

aproximação com a deposição costeira, favorecendo assim a deposicão da areia fina.

Esta proximidade com a costa e o arrasamento favoreceram a deposiçäo dos arenitos

com estratificação cruzada hummocky durante eventos episódicos de geração de fluxos

oscilatórios de alta energia. O processo transgressivo predominante, provocou o maior

afastamento da costa e a instalação da plataforma marinha mais franca, cujos depósitos

compõem a Formação Palermo.
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Figura 4-1O. Detalhes dos canais A e B da figura 4-9. Na base dos canais a camada heterolítica (fácies H)

inicia-se com intercalações entre arenito branco e folhelho escuro, passando, rumo ao topo, para

intercalações de siltito com folhelho escuro.
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Figura 4-11: Tempestitos da porçåo superior da Formaçäo Rio
Bonito - Rodovia BR 293, km 147.
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Sistema fluvial

os arenitos e conglomerados da sucessâo do tipo 1 foram considerados de sistema
fluvial do tipo entrelaçado, associado ao início da deposiçäo Rio Bonito. Este sistema não

foi observado em afloramentos, porém é bem representado em testemunhos de

sondagem.

4.2. Datum

Os blocos-diagrama e a construção de mapas de distr¡buiçäo dos centros de
gravídade de fácies necessitaram de un datum de referência, uma vez que o intervalo é
afetado por deslocamentos verticais de blocos, mormente pós-deposicionais

Abaorrage & Lopes (1986) e todos os demais relatórios da CpRM do projeto

Grande Candiota utilizaram a base da Camada Candiota como datum para as

correlações e conslruções de seções cruzadas com os dados provenientes das

sondagens. Este datum, de caráler operacional, foi utilizado por aqueles autores, pois

fornecia importantes informações para o estabelec¡mento de critérios econômicos e

exploratórios. Como a Camada Candiota é a camada de carväo mais importante, um

datum colocado em sua base pode ser realmente interessante para avaliar a espessura

da camada e do seu recobrimento (overburden) nas diversas áreas de pesquisa.

Foram identificados dois problemas na extrapolação deste dafum para toda a

bacia: a) seria tal superfície realmente contínua ao longo de todo o jazimento?; b) tal

superfície representaria um evento contínuo ao longo da bacia? Apesar da grande

importância econômica da Camada Cand¡ota, a base desta camada como dafurn não fo¡

considerada adequada para o presente estudo estratigráfico na área do depósito,

exatamente por estas questões não serem respondidas satisfatoriamente.

As camadas de tonstein poderiam ser utilizadas como excelentes dafa isócronos

para as análises estratigráficas, porém, ser¡am úteis apenas na divisäo cronológica da

deposição, uma vez que a superfície recoberta pelas cinzas podem não ser contínuas,

caso estejam afetadas por falhamentos sindeposicionais à formação e pré-deposicionais

em relaçäo aos tufos. Outro problema afetaria o uso dos tonsteins comodatum'. eles não

foram devidamente identificados em furos de sondagem, o que prejudica sua

identificação ao longo da bacia

A superfície que limita as Formaçöes Rio Bonito ePalermo, a qual coincide com um

limite de seqriências, parece ser o datum mais apropriado para o momento. Esta
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superfície, utilizada também por Alves (1994), Della Fávera (1995) e Della Fávera ef a/.

(1992), não representa necessariamente uma superfície isócrona no âmbito da Bacia, por

outro lado, está associada a um evento de inundação de grandes proporções que afetou

quase toda a Bacia do Paraná, com a instalaçäo de plataforma mãrinha. Por tudo isso,

esta supefície limite de unidades e seqüências foi a escolhida como datum.

4.3, Distribuições

Foram obtidas duas bases de dados para a realização deste projeto: testemunhos

de sondagens gerados pela CPRM, no projeto Grande Candiota, e informaçöes de

sondagens realizadas pela CRM em sua áreas de concessäo. A figura 4-12 fornece a

distribuição do furos utilizados neste trabalho dentro da área do Depósito de Carvão

Candiota e dentro da área da Mina da Candiota.

Alguns problemas foram encontrados na integração dos dados provenientes destas

duas áreas: a diferença entre o grau de detalhamento e os diferentes critérios utilizados

na obtençäo de dados criaram problemas para a ¡ntegraçäo dos dados das duas áreas.

Nos relatórios da CPRM são encontrados os perfis completos de praticamente

todos os furos executados pela aquela empresa, havendo a identificação do topo e a

base da Formação Rio Bonito na maioria deles. Os relatórios também apresentam mapas

geológicos e de contorno estrutural de diversas camadas de carvão, bem como do

embasamento.

O conjunto de dados provenientes de poços da CRM concentram-se mormente em

informaçöes sobre a Camada Candiota, com pouca informaçäo sobre as demais

camadas de carvão. A mineração na Mina da Candiota é feita a céu aberto (open pit

mine) e a escolha desta região para a instalação da mina baseou-se na proximidade da

Camada Candiota com a superfície. Na maior parte da áreas de concessåo da CRM a

cobeÉura sobre a Camada Candiota at¡nge valores mínimos em relação às demais áreas

do depósito, o que traduz-se, na maioria das vezes, na ausência de boa parte da porção

superior da Formação Rio Bonito.
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Figura 4-12: Localizaçäo dos furos de sondagem da CPRM e da CRM, utilizados neste trabalho
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4.3.1 . Variáveis Estudadas

4.3,1 .1 . Litofácies da Formação Rio Bonito

Na área do Depósito de Carvão Candiota (Figura 1-2), os dados de perfis de poços

da CPRM permitiram a geraçäo de diversas variáveis relativas aos aspectos

estratigráficos da Formaçäo Rio Bonito, como a distribuiçâo do seu intervalo portador de

carvåo e sobre a distribuiçåo das camadas de carväo dentro do intervalo. Foram

analisados pr¡ncipalmente os furos onde a Formação Rio Bonito estava representada em

sua forma completa, ou seja, quando foi identificada a base e o topo da unidade. Este
procedimento foi necessário para que houvesse a certeza de que todo o intervalo

portador de carväo estivesse representado.

Para estudar aspectos deposicionais e estratigráficos foram definidos os seguintes

conjuntos de variáveis:

a) Cinco variáveis serviram para a identificaçäo de depocentros, associados às

áreas de maior criaçäo de espaço para o acúmulo de sedimentos e de carvão:

. Espessura da Formação Rio Bonito utilizada na identificaçäo das áreas de

maior e de menor acúmulo de sedimentos, considerando-se que não existem

evidências de processos erosivos de grande porte que tenham removido

grandes volumes da unidade antes da deposição da Formaçäo palermo.

. Espessura do lntervalo Portador de Carvão, o qual foi definido como o
intervalo entre a base da camada mais inferior de carvão conhecida e o topo da

camada de carväo mais superior conhecida. Esta variável foi utilizada na

individualização do intervalo no qual deu-se a deposição de carvão da

Formaçäo Rio Bonito, permitindo identificar em que parte da história

deposicional da unidade deu-se o acúmulo de carväo e como este intervalo se

distribui no depósito.

. Espessura de Sedimentos entre o Topo do lntervalo Portador de Garväo e

o Topo da Formação Rio Bonito, Esta informação possibilitou a ìdentificação

dos pontos de maior acúmulo da seqüência que sucede o intervalo portador de

carvão;

. Espessura de Sedimentos entre a Base do lntervalo Portador de Carvão e

a Base da Formaçâo R¡o Bon¡to. Esta informaçäo possibil¡tou a identificação

dos pontos de maior acúmulo da seqüência que precede o ¡ntervalo portador

de carvão;
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. Espessura do Grupo ltararé na Área do Depósito. Foram analisadas as

áreas de ocorrência do Grupo ltararé para a ident¡ficação da calhas, ou canais,

onde ficaram preservados os sed¡mentos do grupo.

b) A análise conjunta das somas das espessuras das camadas de carväo, do

carväo efetivamente presente nas camadas e do número de camadas permitiram

identificar a distribuição da freqüência de camadas de carvão em relação à espessura, o

que está diretamente relacionado às condições de deposição:

. Soma das Espessuras das Camadas de Carvão, Foram utilizadas as

definiçöes das camadas de carväo feitas pela CpRM. As camadas foram

definidas segundo critérios operacionais, o que implicou na inclusäo de finas

låminas de folhelho ou folhelho carbonoso. Näo foi possível separar as

camadas, devido, principalmente, a ausência de informaçöes precisas sobre

sua composição e origem. Este problema pôde ser parcialmente contornado

com a inclusão da variável relativa a espessura total de carvão.

. Espessura Total de Garvão. Diz respeito a espessura de carvão efet¡vamente

encontrado nas camadas.

. Número de camadas de carvåo. Diz respeito ao número de camadas

identificadas em cada furo.

c) A análise dos parâmetros estatísticos, média, desvio padrão e assimetria do

centro de gravidade, permitiram a avaliação da distribuição vertical das camadas de

carväo em relação a um datum :

o Distribuição do Centro de Gravidade Médio das Gamadas de Garvão em

relaçäo ao topo da Formaçåo Rio Bonito (datum) de cada furo. Esta variável

permite a representação em planta da distribuição vertical das camadas de

carväo.

. Desv¡o Padrão da Distribuição dos Centros de Gravidade das Gamadas

de Garvão ao longo de cada furo

. Assimetria da Distribuição dos Centros de Gravidade das camadas de

carväo ao longo de cada furo.

d) A análise da distribuição das espessuras das l¡tofácies sedimentares presentes

na Formação Rio Bonito, conforme definidas neste capítulo, permitiram a identif¡caçäo

dos principals depocentros de cada litofácies na área do Depósito de Carvão Candiota.

Cada litofácies representa uma condiçåo particular no sítio deposicional. Assim, a
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identificaçäo das áreas de maior e de menor acúmulo de cada litofácies pode trazer

informações importantes sobre a paleogeografia e sobre as condiçöes paleoambientais.

. Folhelho Carbonoso (Litofácies Fc): esta litofácies está geralmente

associade às áreas de deposição de carvão, podendo anteceder ou suceder

uma camada de carvão. Formou-se nas áreas onde a deposição de

siliciclásticos superava ou era igual a de matéria orgânica.;

. Rochas Peliticas (Litofácies Agm e Si):está associada às áreas onde

predominam as condições de menor capacidade de transporte de sedimentos,

como nas zonas de back-barrier onde podem se instalar lagunas protegidas;

. Rochas Heterolíticas (Litofácies H): ligada às áreas onde predominam

condiçöes alternadas de deposiçäo entre sedimentos pelíticos e arenosos

finos. Estas condiçöes podem ser encontradas em planfcies de maré ou em

plataformas;

. Arenito fino e médio (Litofácies Afm): indica as áreas de atuação de

correntes oscilatórias e direcionais, identificadas pelas estruturas presentes,

podendo estar associado tanto aos depósitos de barreira, washover, deltas de

maré, como às porçöes distais de sistema fluvial ou leque aluviãl;

. Arenito médio e grosso (Litofácies Amg): é acumulado nas áreas onde há

transporte muito eficiente e movimento de carga de fundo. Pode estar

associado às áreas proximais do sistema fluvial ou leque aluvial;

. Gonglomerado (Litofácies Cg): da mesma forma que o arenito médio e

grosso, está associado às áreas proximais do sistema fluvial ou leque aluvial.

4.3.1.2. Parâmetros de Qualidade do Carväo

Nas áreas de concessão da CRM, a Camada Candiota pode ser considerada uma

unidade litoestratigráfica verdadeira, sendo ela facilmente traçada ao longo não só da

mina, mas também na Mina de Seival (Copelmi). Foram aproveitados os dados

fornecidos pela CRM, provenientes da área da Mina da Candiota, obtidos de perfuraçöes.

As seguintes variáveis foram analisadas:

a) a espessura de cada banco de carvão que compõe a Camada Candiota,

possibilitando a verificação da distribuiçåo das espessuras na área;

b) a quantidade de cinzas (matéria mineral) contida no carvão;

c) a quantidade de enxofre cont¡da no carvão;

d) espessura da camada de Argilito lnterbancos (Figura 3-4);

e) a espessura da cobertura sobre a Camada Candiota (overburden).
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Ressalta-se mais uma vez que não existe a superposição entre as informações

obtidas junto a CPRM e aquelas obtidas junto à CRM

A seguir são explicadas as naturezas das variáveis que correspondem aos
parâmetros mais utilizados na caracterização do carvão quanto a sua natureza e
qualidade:

. Espessura: é utilizada tanto na cubagem dos depósitos como em todo o

planejamento da lavra do carvão. Para o estudo da gênese dos depósitos, a

espessura pode revelar informaçöes importantes sobre depocentros e de

variação de espessura dos componentes do intervalo portador de carvão ao

longo do jazimento. Do conjunto de dados da CRM, foram obtidas informaçöes

sobre a espessura dos bancos de carvâo e da camada de argilito que

compöem a Camada Candiota, A espessura é o resultado final da

compactação dos depósitos de turfa acumuladas durante a deposiçåo. A
compactação pode reduzir em até oito vezes a espessura original da turfa

(Diessel 1992). O carväo, sendo mormente um acúmulo de matéria orgânica

vegetal ln slïu, tem suas maiores espessuras de carvão associadas às áreas

onde o recobrimento vegetal foi mais perene. Diferente dos sedimentos

clásticos, que necessitam de criação de espaço para seu acúmulo e

preservaçäo, os depósitos de matéria orgânica vegetal podem crescer

verticalmente, ac¡ma do nível de base, mantidas as condições de umidade e

cobertura. lsto significa que as maiores espessuras de carvão não estão

necessariamente relacionadas dlretamente com os depocentros dos

sedimentos clásticos.

o Ginzas: correspondem à matéria mineral contida no carvão, a qual não é
combustível e remanesce na queima. Diessel (1992) cita três grupos de

constituintes inorgânicos:

1. minerais fitogênicos derivados da matéria inorgânica contida nas

plantas que deram origem ao carväo;

2. minerais alogênicos que são transportados e depositados nas áreas das

tu rfeiras;

3. minerais autigênicos formados penecontemporâneamente ou na

diagênese.

Nåo existem estudos específicos sobre a origem das cinzas existentes nas

camadas de carväo do Depósito de Carvão Candiota, porém, parece claro que

a grande quantidade de cinzas presente (média de 450lo) é forte indicativo de
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contribuição clástica, constituindo-se de minerais alogênicos. O conhecimento

da dishibuição das cinzas ao longo do Depósito de Carvão Candiota pode

trazer informaçöes sobre a proximidade com as áreas fonte que possivelmente

contribuíram com a matéria mineral do carvão, além de ¡nd¡car a distribuiçäo do

carväo segundo sua quantidade de cinzas.

Enxofre: é constitu¡nte bastante comum do carväo e pode ocorrer de várias

formas, quantidades e origens diversas. Segundo Diessel (1992), é possível

fazer-se a distinçäo entre o enxofre orgånico e o inorgânico. As formas

inorgânicas ocorrem pr¡ncipalmente como sulfeto de ferro. Ade (1993)

apresenta dados sobre a porcentagem de enxofre em 7 camadas de carvão de

3 sondagens na área da Mina da Candiota, fazendo a distinção entre as

diversas origens do enxofre. Os dados apresentados näo indicam nenhum tipo

de predomínio de determinada forma de enxofre. Os dados existentes das

sondagens utilizadas no presente trabalho só trazem informações sobre o
enxofre total na camada. Segundo Diessel (1992), a alta concentração de

enxofre no carväo está associada ao teto formado por rochas marinhas. O

enxofre sempre está concentrado nas porçöes de base e de topo da camada.

A quantidade de enxofre influi muito na qualidade do carväo, podendo sua

quantidade ser reduzida com o beneficiamento.

Poder Calorífico: do carvão depende pr¡nc¡palmente do grau de maturaçáo da

matéria orgânica (rank) e da porcentagem de componentes inorgânicos

(cinzas). Apesar de importante, esta informação nåo foi disponibilizada pela

mineradora. Sabe-se, entretanto, que a maior parte do controle é realizado

diretamente na usina termelétrica e que a faixa de variaçäo admitida está entre

3027 e 3572kcallkg.

4.3.2. Distribuição das Espessuras da Formação Rio Bonito

A definição de um intervalo portador de carvão teve como conseqriência a divisão

da Formação Rio Bonilo em três intervalos: o portador de carvão e os intervalos

separados por este, que passam a ser referidos como intervalo superior e intervalo

inferior.
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A espessura média da Formação Rio Bonito no Depósito de carväo candiota é de
57 m, variando entre 12.9 e 123.0s m (Figura 4-13A). A distribuição das espessuras da
unidade apresenta assimetria positive. Assim, também, comportam-se as distribuiçöes
dos intervalos (Figuras 4-138, 4-13c e 4-13D), destacando a assimetria positiva mais
acentuada do intervalo inferior (Figura 4-13D).

Esta diferença de comportamento da distribuiçäo em relação a assimetria mais
acentuada pode ser explicada pela associação dos intervalos aos diferentes sistemas

depos¡cionais geradores dos intervalos, Enquanto os dois intervalos superiores foram

depositados em ambientes diretamente relacionados a um mar epicontinental em fase
transgressiva, o intervalo inferior foi depositado em ambientes de sedimentaçäo fluvial,

diretamente sobre rochas do embasamento ou sobre depósitos do Grupo ltararé, mais
sujeitos aos condicionantes topográficos e ao retrabalhamento. Estas diferenças estão
também expressas nas correlaçöes lineares entre as variáveis. A correlação entre o

intervalo inferior e o intervalo portador de carväo (Figura 4-14A) é também muito baixa C
0.02) e entre o interualo superior e o intervalo inferior (Figura 4-14c) é muito baixa, -0.1s,

Entre o intervalo superior e o intervalo poñador de carvão a correlaçäo é negativa, -0.47,

ou seja, onde encontram-se as maiores espessuras do inlervalo portador de carväo há

uma tendência a ocorrerem as menores espessuras do intervalo superior (Figura 4-i48),
A aplicaçäo do teste de correlação (nível de significância de 1%) revelou que este valor é
significantemente d¡ferente de zero.

Destas quatro variáveis relacionadas às espessuras dos intervalos, apenas a

espessura do intervalo inferior não mostrou-se adequada para a análise variográfica, näo

sendo possÍvel obter um variograma eslruturado. As demais forneceram variogramas

experimentais omnidirecionais, näo tendo sido identificado nenhum tipo de anisotropia.

Os modelos ajustados foram: esférico para a espessura da Formaçäo Rio Bonito, com

amplitude de 91O2,57 m (Figura 4-15A); também esférico para o intervalo portador da

carvão, com amplitude de 10764,28 m (Figura 4-158); e exponencial para a espessura do

intervalo superior (Figura 4-1 5C).

Os variogramas ajustados apresentaram boa compatibilidade com ao conjunto de

dados como revela a validação cruzada. Os erros obtidos estão próximos a zero, e a
variância do erro padrão próxima de um (Figuras 4-16A, 4-16B.,4-16C). Os gráficos Z(x)
por Z.(x), mostram boa proximidade dos pontos com a primeira bissetriz (45o), indicando

boa qualidade da estimativa.

A estimativa realizada por krigagem, baseada nos modelos ajustados de

variograma, está apresentada na forma de mapas do tipo rasfer. Nestes mapas foi

possível identificar na Formaçäo Rio Bonito dois depocentros onde acumularam-se as
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maiores espessuras superiores a 90m: um a nordeste e outro a sudoeste (Figura 4-17).

uma feição particular ocorre na faixa limitada pelas coordenadas 6s00000N e 6490000N
(Figura 4-17) onde há uma diminuiçäo de espessura para oeste e para leste a partir do
centro, formando uma figura parecida a uma calha de direção NE-SW.

A interpolaçäo dos valores de espessura do intervalo infer¡or foi obtida pelo inverso

do quadrado da distância. A distribuição obtida (Figura 4-1BA) apresenta três
depocentros um a NE, outro a sw e um terceiro na parte central, todos com espessura

superior a 50m, sendo que os dois primeiros co¡ncidem com os depocentros da
Formação R¡o Bonito (Figura 4-17). Também um feição de estrangulamento é observada
na mesma faixa da Formaçäo Rio Bonito, havendo também há outra feiçäo deste tipo

mais a nordeste, entre as coordenadas 6510000N e 6520000N.

A d¡stribuição das espessuras do ¡ntervalo portador de carvåo, estimado por

krigagem, mostra o depocentro do intervalo na porçäo norte-nordeste do depósito,

alongando-se segundo um eixo norte-sul (Figura 4-1BB).

As espessuras do intervalo superior, também estimadas por kr¡gagem, mostram um

depocentro principal localizado a sudoeste e dois secundários: a sul e na porção central

do Depósito (F¡gura 4-18C).

Estas distribuições mostram que a deposição da Formaçäo Rio Bonito sofreu forte

influência das estruturas N-s e NW-SE. os depocentros e as áreas de menor deposição

distribuem-se em faixas aproximadamente N-s estando intercaladas segundo a direçäo

WNW-ESE. Estes s¡stemas de falhas säo bastante evidentes e afetaram os sedimentos
mesmo após a diagênese. O sistema NS0o-6OoE (Menezes Filho & Rodrigues 1983)

parece ter sido o que mais contribuiu para a os atuais limites do depósito de carváo.
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Figura 4-13: Histogramas das espessuras: A-espessura da Formação Rio Bonito; B-

espessura do intervalo portador de carvão; C- espessura do intervalo superior; D-

espessura do intervalo inferior.
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Figura 4-15: Variogramas experimentais e modelos ajustados: A- da espessura da Formação Rio Bonito; B-do
intervalo portador de carvão; C-do intervalo superior da Formação Rio Bonito.
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As distribuições dos intervalos portador de carväo (Figura 4-188) e superior (Figura

4-18c) refletem o resultado obtido de correlaçäo inversa de suas espessuras (Figura 4-
14C). Esta correlaçåo inversa pode ser explicada pr¡meiro por um deslocamento do

depocentro no depósito de carväo, o que é mais evidente, e segundo por questões

ambientais. O ambiente proposto para a deposiçäo de carvão, lagunas protegidas por

barreiras, desenvolveu-se mais na porçäo NNE e na faixa oeste, onde situavam-se as

lagunas, enquanto a plataforma em mar aberto s¡tuava-se a sul e a oeste.

A Figura 4'19 apresenta os resultados do desvio padrão de krigagem das

espessuras da Formação Rio Bonito e de seus intervalos superior e portador de carvão.

Todas refletem a distribuição do conjunto de dados utilizado, sendo menor o desvio
padráo na faixa onde concentram-se os pontos (Figura 4-12).
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4.3.3. Distribuição das Espessuras do Carvão

Foram estudadas as distribuiçóes da soma das espessuras das camadas de

carvão, do total de carvão de cada camada e ainda o número de camadas, com o

propósito de verificar a freqüência da deposição de carvão e os principais acúmulos desta

fácies.

A soma das espessuras das camadas de carvão corresponde a espessura total das
camadas de carvão de cada furo, A espessura máxima encontrada foi de 14,21m, a

mínima de 0,53 m e média de 8, 40 m, sendo a d¡str¡buiçäo b¡modal (Figura 4-2OA). A
soma da quantidade de carvão em cada camada transformada em espessura, varia entre

11, 67 m e 0,53 m, com média de 6,94 . A distribuiçäo é aparentemente normal, com

assimetria negativa (Figura 4-208). o número máximo de camadas encontrado nos 119

furos estudados foi de 13 e o mínimo de I e média de 7 em uma distribuição normal

(Figura 4-20C).

As correlações entre o número de camadas e as espessuras såo positivas, mas

não elevadas: 0,56 com a soma das espessuras e 0,50 com a espessura total de carvão

(Figuras 4-21A,4-218), sendo elevada, 0,77, com a espessura do intervalo portador de

carvão (Figura 4-21c). A aplicação do teste de correlaçäo (nívet de significância de i %)

revelou que estes valores são significativamente diferentes de zero.

Estas três variáveis permitiram a realizaçáo da análise variográfica. A soma das

espessuras das camadas de carvão apresentou anisotropia zonal (Figura 4-22A), com a

direçäo E-w apresentando maior continuidade e maior patamar. A variável espessura

total de carvão apresentou variograma exper¡mental omnidirecional sendo ajustado

modelo esférico com amplitude 9481 ,2 m e patamar de 4,9 para a espessura total de

carvåo (Figura 4-228). O número de camadas apresentou anisotropia geométrica, com

uma direçäo de azimute 0o com maior continuidade, com amplitude de 16003 m e uma de

menor continuidade com amplitude de 9283 m com azimute g0o (Figura 4-22C). A
vafidação cruzada confirmou a adequação dos variogramas ajustados ao conjunto de

dados. Os erros obtidos foram próximos a zero e as variâncias do erro padräo

mantiveram-se próxima de um (Figuras 4-23A, 4-238, 4-23C).



Espo$urâ lolâl dð C.rvâo

B

NúmerodeCamåd6s

c

Figura 4-2O: Histogramas dos parâmetros relativos às camadas de carvão
do intervalo portador de Carväo da Formação Rio Bonito: A-soma das
espessuras das camadas; B-espessura total de carväo; C-número de
camadas de carvão.



L2 .50

10. 00

7.50

5.00

A

+ ++
++ i+ +

+ + +tFi +

10.0

2 .50

0 .00

++ +]+ -++

+ ++it

++

-1 -i -H-¡-

15.0

++

1#N+ +tH..
1l+ '1+++

+
+

1p...1-+.1-..1--r+

12 .50 12 .50

10.00 10. 00

7.50 7-50

+

5-00

2 .50

0 .00

+++
+++ 1+ +

+ + ++ ++ r+
+ ++++ +

7.50 10.00 12.50

Figura 4-21: Diagrama de dispersão das espessuras e número de camadas do intervalo portador de carvão: A-número de camadas de
carvão pela soma das espessuras das camadas de carväo; B-número de camadas pela soma da espessura total de carvão nas
camadas; C- número de camadas pela espessura do intervalo mineralizado.

ìt- + ++ + +

+rrl+++

+]-iH- l+

12. 501s. 
o

10.00

10-0
7.50

5.00
5.0

2 .50

l+ + i+i-

+
+

Núirìero : 118
Conelaçáo: 0.50

X
Mínimo : 0.53
Máx¡mo 11.67
li4ed¡a : 6.94
\åriâncie : 6 60

H0.00
10. 00 12 . 50

Y= -0 53'X + 3.59

0.0

L5-0

Nú¡lm de c€ñâdas ærå ElpesuE ô tntftþ lif¡ëEtiado

Corelaçâo: 0.77
X

Mínir¡c : 0.33
Máxir¡þ 57.97
Médla : 21.16
Veñânc¡a f38-55

Regressão Linear
Y= -O.24 " X+ 224

145

_.J{



A

,",

Pâl5m år = 5.1r33
S2 -Esrérico 

^nPliludê
Coetìcienles d¿ Anisot.oPiã -
{1 .o o 0 o 0 0,0.0 0 0 01 5,1 .0 0 0 0 0 0 )

S3 -Estérico -Anplilude = ¡,(9s s1ñ

C oefic'en¡es de Àñ'solrop'. r
(1 00 0000,1.00 000o 0.43910 3)

:::;:'"",=:1;;.1 '," Dp= 0 00 P'l= '0 00)

Figura 4-22: Variogramas experimentais e modelos ajustados: A - da soma das espessuras das camadas de carväo;
B - da espessura total de carvão; C - do número de camadas de carvão.

o1 -az= 90.00. Dp=
Tolërånciå Ângurâr- 9o oo
P.sso = r300.00m To!€râncià = 50.00%
Númèro de Pâssos = 10

Pâl.m âr = 4.7140

P.t.ñ.¡ = 0.22t2

.s Êxp€¡in €ñlâ's i 2 diréções
D1 -,1 ¿= 0-00,Op= 0.00 Pt= -0.00
Torë¡â¡ciã A ¡gulâr :,rs.00

300.00m lole¡ân.
Núm€ro dê Pâssos = 10



Hrstos.ãm6 ctè (z' -z>/s,* cô.fologrâmâ .lo z po. Z-

A
Estatlstlce baseadâ em l'18 dâdos Êstatfslica bâsesds em 'lf1 dados roþustos

Média VsÍåncia [4édta Variåncia
Erro 0.13 2.76 Ero o 16 i.g8
Erro Padråo 0.05 144 Er.o Padråo 0 OB O.B3

Os dâdos såo robuslos quando seu êío pqdråo eslá 6ntr6 -2.5 e 2,5

B

Hrêtogrâmã .tè <Z--z>/s-

Estatfstica bâsêådâ em 118 dados Eslstlstics baseada êm 112 dados robustos
ljédia Vadåncia Média Vqnåncia

Eno 0.092 1.99 EÍo 0.10 i.41
Eno Padräo 0.04 1.17 ErrcPadråo O.O4 0.76

Os dados 9åo robustos quando seu eno padråo está entre -2 5 e 2,5

Estatlslic€ baseada em 118 dados Eslatlstica baseada em 118 dados robustos
À¡édia Variänc¡a [rédta Vânáncia

EÍo 0.078 2.65 Ero Padráo o.o2 1.00
Erro Padráo 0.027 1.00 E¡ro 0.07 2.65

Os dsdos são robuslos quândo seu ero padráo está ente -2,5 e 2.5

Figura 4-23: Resultados das validaçöes cruzadas A-da soma das
espessuras das camadas de carvåo; B-da espessura total de carvão;
C-número de camadas



80

A estimativa realizada por krigagem, baseada nos modelos a¡ustados de

variograma, está apresentada na forma de mapas do tipo rasfer e revelam que os

maiores acúmulos de carväo estäo na porçäo leste da área. As maiores espessuras de

carvão concentram-se na mesma faixa onde o intervalo portador de carvão apresenta as

maiores espessuras (Figuras 4-244,4-248 e 4-'188). Porém, os depocentros do intervalo

portador não coincidem com os de maior soma de espessura de camadas de carvão ou

espessura total de carvão. Um aspecto muito importante destas distribuições é a

proximidade entre as áreas de maior e de menor acúmulo de carvão, revelando controle

tanto estrutural, pela direçåo NNE-SSW, como ambiental que concentrou a deposição de

carvão nas áreas mais protegidas a nordeste.

A distribuição do número de camadas tem seus maiores valores ao longo da faixa

de maior espessura do intervalo portador de carvão, havendo coincidênc¡a entre as áreas

onde ocorrem o maior número de camadas e as áreas de ma¡or acúmulo do intervalo

portador de carväo (Figuras 4-24C e 4-l8B). Não há coincidência com as áreas de maior

espessura de carväo e número de camadas, como mostra a figura 4-25, existindo assim

regiões com maior freqLlência de deposição de camadas mais finas e regiões com a

deposiçäo menos freqüente, mas com maiores espessuras. A distribuição dos valores de

número de camadas reflete bem a anisotropia obtida nos variogramas, com uma direçäo

N-S com maior continuidade e uma direçäo E-W com menor continuidade.

Para complementar as informações sobre as camadas de carvão, foi estudada a

distribuição do centro de gravidade das camadas (capítulo 2, item 5). Este estudo permite

verificar como estão distribuídas as camadas de carväo ao longo de cada furo de

sondagem e representá-las em planta. As variáveis obtidas foram: centro de gravidade

médio, o desvio padrão em relação ao centro de gravidade médio e a assimetria da

distribuição dos centros de gravidade das camadas de carväo (capítulo 2, item 5).

O centro de gravidade médio foi 28,7m, que significa que em média as camadas

distam 28,7m do topo da Formação Rio Bonito (Figura 4-264). O desvio padrão médio é

de 6,64m (Figura 4-268), que significa que a espessura total de carvåo no perfil distribui-

se 6,64m m acima e abaixo do centro de gravidade médio. A distribuição desta variável

também apresenta assimetria positiva.

A assimetria da distribuição dos centros de gravidade das camadas é sempre

negativa (Figura 4-26C) , indicando que a maioria das camadas situam-se abaixo do

centro de gravidade médio de cada furo.
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Figuta 4-26i Histogramas dos parâmetros relativos ao estudo da distribuiçåo do
centro de gravidade médio das camadas de carvão:A-centro de gravidade médio; B-
desvio padråo do centro de gravidade médio; C-assimetria da distribuição dos
centros de gravidade.
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Foram obtidos var¡ogramas para as variáveis centro de gravidade médio e para o
desvio padrão. Para o centro de gravidade médio foi obtido variograma experimental

omnidirecional e ajustado um modelo esfér¡co com amplitude de 8974,S1 m e patamar de

28,7006 (Figura 4-274). Para o desvio padräo também foi obtido variograma exper¡mental

omnidirecional e ajustado um modelo esférico com amplitude de 6194,57 m. e patamar

de 1,0799 (Figura 4-278).

A validação cruzada permit¡u ver¡ficar a adequação dos variogramas ajustados ao

conjunto de dados, com erros méd¡os próximos a zero e variâncias do erro padrão

próximas de um (Figuras 4-28A,4-288).

A distribu¡çäo dos valores do centro de gravidade médio (fígura 4-294) mostra os

menores valores na porçäo noroeste e a maior a sul. Uma explicação plausível seria gue

na porção nordeste da área encontram-se as menores espessuras da formação Rio

Bonito (Figura 4-17); na área sul ocorrem as menores espessura do intervalo portador de

carvão e as maiores do intervalo superior (Figuras 4-188 e 4-18C). A distribuiçåo do

desvio padrão mostra a área leste com os menores valores (Figura 4-298), conseqüênc¡a

do menor número de camadas nesta regiäo (Figura 4-24C) e onde também ocorrem as

menores espessuras (Figura 4-238).
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Figura 4-27: Variogramas experimentais e modelos ajustados:A- do centro de gravidade médio das
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4.3.4. Distribuição das Espessuras das Litofácies lnorgânicas

A análise da distribuiçäo das espessuras das litofácies, que ocorrem no intervalo

correspondente à Formação Rio Bonito, permitiu vizualizar a distribuiçäo de cada

litofácies na área do Depósito de Carväo Candiota, possibilitando também a identificação

de depocentros, considerados como as áreas preferenciais de deposição.

Estatisticamente, a litofácies Arenito fino e médio (Afm) apresenta a maior

espessura média e a maior espessura máxima dentre as litofácies estudadas,

respectivamente 20,5 m e 77.8 m (Figura 4-304). A litofácies Arenito médio e grosso

(Amg) apresenta espessura máx¡ma expressiva: 39,8 m na porção norte-nordeste da

área, porém, a média é de apenas 5,6 m (Figura 4-308), inferior à espessura média dos

Pelitos, 12,56 m (Figura 4-318), das Rochas Heterolíticas, 9,02 m (Figura 4-31C) e do

Carvão, 8,40 m (Figura 4-20). As litofácies com menor expressão são Conglomerado (Cg)

com espessuras média de 0,9 m e máxima de 7,3 m (Figura 4-30C); Folhelho Carbonoso

(Fc) com média 1,28 m e máxima de 11,05 m (Figura 4-3lA). Exceto petas litofácies

Pelitos e Rochas Heterolíticas (Figura 4-318 e 31C), as demais (Figuras 4-31A,4-30A,

308 e 30C) apresentam distribuiçäo com fofe assimetria positiva, ind¡cando o predomínio

de camadas de pequena espessuras.

As distr¡buiçöes das espessuras (Figuras 4-32 e 4-33) revelaram que a litofácies

Arenito fino e médio (Afm) teve seus maiores acúmulos na porção sul e sudoeste da á¡ea

(Figura 4-32), os quais coincidem com áreas de pequeno acúmulo de carvão (Figura 4-

24), significando que tratam-se de áreas desprotegidas, onde havia o predomínio de

transporte por correntes. A litofácies Arenito médio e grosso (Amg) tem maior expressão

ao longo de uma faixa que cruza a área de Norte a Sul (Figura 4-328), que na porção

nordeste encontra-se mais contínua e espessa, provavelmente associada às porçöes

proxima¡s de um sistema fluvial. A distribuição da litofácies Conglomerado (Cg) é errática

(Figura 4-32C) e tem pouca relação com a distribuição dos arenitos como seria esperado.

Ela tem um importante depocentro na porção sul, entre as coordenadas 6490000N e

6480000N. A litofácies Folhelho Carbonoso (Fc) tem sua distribuição muito semelhante a

do carvão (Figuras 4-33A e 4-24). A litofácies Pelitos (Agm e Si) apresenta suas maiores

espessuras em áreas alinhadas segundo um eixo Nordeste - Sudoeste, e alguns focos a

norte e a sudeste (Figura 4-338). As áreas de maior acúmulo de pelítos são excludentes

às áreas de maior acúmulo de Arenito fino e médio. A litofácies heterolítica apresenta as

maiores espessuras na área sul (Figura 4-33C). Por ser uma fácies mormente assoc¡ada

à instalaçäo de sistema de plataforma, ela ocorre preferencialmente em áreas näo

protegidas.
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Uma feição notável, já observada na distribuição das espessuras de carvão (Figura

4-244) e que se repete nas distribuições das demais fácies, é a brusca mudança de

valores aproximadamente entre as coordenadas 6470000N e 6480000N (Figuras 4-32 e

4-33).

A distribuição vertical da proporção entre as fácies, obtida no procedimento de

simulação (Figura 4-34), revelou o predomínio das rochas arenosas e conglomeráticas na

metade infer¡or do intervalo, onde estariam então concentrãdos os depósitos de origem

fluvial, havendo poucas intercalações de pelitos, folhelho carbonoso, carvão. Nesta

pos¡ção, estas fácies estão associadas âos depósitos fluviais. Os conglomerados

apresentam maior expressäo a partir dos 95 m de profundidade e não desde a base do

depósito. A coontribuição desta fácies diminui progressivamente até os 30m de

profundidade, coexistindo com o intervalo principal de deposição de carvão.

Na metade superior do intervalo é observado um aumento progressivo das fácies

pelíticas e do carvão. Este intervalo corresponde à fase onde predominaram as

condiçöes favoráveis ao acúmulo de matéria orgânica, como lagunas protegidas por ilhas

barreira.

No quarto superior é observado o declínio das fácies carvão e folhelho carbonoso e

o aumento progressivo das fácies heterolíticas associadas a instalação de plataforma.

Esta distribuiçäo vertical das fácies indica o padrão retrogradacional da deposição nos

dois terços superior do intervalo. A aproximadamente 13 m pode ser identificado um

pequeno aumento na proporçáo de carvão, revertendo a progress¡va diminuiçäo da

influência desta fácies. Este pico pode representar uma pequena regressäo marinha ou

ainda um período de estabilidade, ambos favoráveis a deposição da fácies orgânica

4.3.5. Distribuição das Espessuras da Grupo ltararé e Contorno Estrutural do

Embasamento

O Grupo ltararé ocorre na área do Depósito de Carvåo na forma de corpos

descontínuos, com espessuras variando de 0,15 m a 37,15 m. A distr¡buição das

espessuras é assimétrica (Figura 4-35) positiva, ou seja, predominam as pequenas

espessuras.

Existe uma estreita relação entre a distribuição dos corpos remanescentes e das

espessuras do Grupo ltararé e o contorno estrutural do embasamento, como mostra a

sobreposiçåo das espessuras do grupo, obtidas pelo método do inverso da potência da
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Figura 4-35: Histograma das espessuras (m)
do Grupo ltararé na área do Depósito de
Carvão Candiota.
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Figura 4-36: Distribuição das espessuras do Grupo ltararé (rasfer) e
mapa de contorno estrutural do embasamento (linhas de isovalores
em metros).
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distância (lPD), sobreposta pelo mapa de contorno estrutural do topo do embasamento

pré-Bacia do Paraná (Figura 4-36). As maiores espessuras o Grupo ltararé também

coincidem com as áreas de maior espessura da Formaçäo Rio Bonito. O mapa de

contorno estrutural revela a forte influência da Falha Açotéia na forma atual do Depósito

de Carvão.

4.3.6. Distribu¡çäo dos Parâmetros Assoc¡ados à Qualidade do Carvão na Area da Mina

da Candiota

Os bancos lnferior e Superior da Camada Candiota apresentam suas espessuras

com distribuiçöes muito diferentes, apesar de variarem dentro de uma mesma faixa de

valores (Figuras 4-374 e 378). O Banco Superior apresenta assimetria negativa mais

acentuada com valores de desvio padrão de 0,39m e coeficiente de variação de 15o/o,

enquanto a distribuição do Banco lnferior revela-se mais platicúrtica e com assimetr¡a

ligeiramente positiva e com desvio padráo e coeficiente de variaçäo maiores que o do

Banco Superior (0,45m e 20% respectivamente).

O teor de cinzas apresenta o mesmo tipo de comportamento da espessura: o

desvio padräo e o coeficiente de variação são maiores no Banco inferior que no Banco

Superior (Figuras 4-37A e 37D).

O teor de enxofre nos dois bancos apresentam distribuições assimétricas positivas

(predomínio de valores pequenos) sendo a média no Banco Superior 1,78 %, enquanto o

Banco lnferior apresenta média de 1,26% (Figuras 4-384 e 38B). O valor médio do teor

de enxofre do Banco Superior excede o valor máximo adm¡tido na usina termelétrica que

é de 1,50%.

A espessura do Argilito lnterbancos, camada de estéril que recobre o Banco lnferior

de carvåo da Camada Candiota, apresenta assimetria positiva, o que, sob o aspecto

econômico é bastante interessante, pois releva o predomínio de valores pequenos

(Figura 4-38C). Caso tal argila tivesse outro destino que não aquele de servir de aterro,

esta distribuição poderia ser considerada pouco atraente.

A espessura do overburden apresenta foÉe assimetria posit¡va, que é consequência

direta da escolha da área de m¡neração para a ¡nstalação de mina a céu aberto. Nas

áreas de concessão da CRM a Formação Rio Bonito tem parte de sua porçäo superior

erodida (Figura 4-38D).

Praticamente näo existem correlações entre as variáveis espessura, teor de cinzas

e teor de enxofre nos bancos ou entre eles. A ún¡ca correlação que destaca-se é aquela
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entre a espessura do Banco lnferior e a espessura doArgilito lnterbancos com valor de -
0,482 (Figura 4-398).

A aplicaçåo do teste de correlação permitiu rejeitar a hipótese nula com nível de

significância de I %. Esta correlação negativa pôde ser explicada entäo pela forma da

deposiçåo do carvão e da camada de argilito intercalada. As turfeiras crescem

verticalmente, sem a necessidade de criação de espaço para sua deposiçäo, nem de

presença de lâmina d'água. Por outro lado, os sedimentos silicicláticos alogênicos, que

compõem os depósitos de argilito, necessitam da constante cr¡ação de espaço e da

presença de lâmina de água para uma constante decantaçäo de material em suspensåo

e o acúmulo e conservaçåo no fundo do corpo de água. Baseado nestas características

deposicionais das rochas envolvidas, pode-se dizer que a deposiçåo do argil¡to amoldou-

se à antiga topografia das turfeiras, ou seja, onde as turfeiras eram mais elevadas e, em

alguns casos, mais espessas, houve o menor acúmulo de argila e vice-versa. O produto

final da deposiçäo da argila foi uma camada de base irregular, acompanhando a

superfície das turfeiras e, por ter sido uma acúmulo significante, recobriu totalmente o

Banco lnferior, resultando em um topo relativamente plano, sobre a qual, posteriormente,

instalaram-se as turfe¡ras que deram origem ao Banco Superior, sem nenhum tipo de

correlação entre elas (Figura 4-394). As variáveis estudadas não forneceram

variogramas estruturados e, por isso, näo foi possível a realização de uma análise

variográfica mais consistente. Pelo mesmo motivo não foi possível realizar a interpolaçäo

por krigagem, optando-se pelo IPD com potência igual a dois.

A distribuiçäo das espessuras dos bancos de carvão e mapas do tipo rasfer

refletem bem os valores obtidos na correlaçäo entre elas. As maiores espessuras do

Banco lnferior distribuem-se na porção sul da área (figura 4-404), enquanto as maiores

espessuras do Argilito lnterbancos encontram-se na porção norte da área (figura 4-408).

As espessuras do Banco Superior apresentam uma distr¡buição mais homogênea (figura

4-4OC). Para o estudo das distribuiçöes das variáveis teor de cinza e teor de enxofre, foi

realizada com as variáveis acumuladas para que fosse diluído o efeito do suporte, uma

vez que cada teor pode estar associado a uma espessura diferente do banco de carvão

(figura 4-41).
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Figura 4-38: Histogramas das variáveis: A-teor de enxofre do Banco Superior; B{eor de
enxofre do Banco inferior; C-espessura do Argilito lnterbancos; D-espessura do
overburden.
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Figura 4-39: Diagrama de dispersão das espessuras dos estratos que compõem a Camada Candiota: A-entre as espessuras do Banco
Superior e do Argilito lnterbancos; B-entre as espessuras do Banco lnferior e doArgilito lnterbancos; C-entre as espessuras dos bancos
lnferior e Superior.
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FigUJa 4-41: Esquema mostrando a ¡nfluência da diferença de suporte entre pontos
do banco de carvão, onde há o mesmo teoí de cinzas e d¡ferentes espessuras.

As distribuiçöes das variáveis acumuladas espessura de cinzas (teor de c¡nzas

multiplicado pela espessura) dos Bancos Superior e lnferior apresentam-se muito

semelhantes à aquelãs das variáveis espessura dos bancos (Figuras 4-42A e 428). O

mesmo fenômeno ocorre com a variável acumuladas espessura de enxofre (Figuras 4-

434 e 438).
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B-Banco Superior da carväo.
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4.4. Análise de Seqüências

O conceito de seqüência foi introduzido porSloss (1963) em seu clássico trabalho

sobre as seqüênc¡as das bacias intracratônicas norte-americanas. Definiu seqüências

como pacotes rochosos, com sfatus superior a supergrupo, limitado por

desconformidades de caráter inter-regional geradas durante eventos tectônicos de

grande magnitude.

Na segunda metade da década de 70 (do século XX) foram publicados os trabalhos

daquela que seria posteriormente chamada de "Escola da Exxon", responsável pela

apresentação das bases da moderna estratigrafia de seqüências (AAPG Memoir 26 -

Payton 1977). Mitchum et al. (1977) propuseram uma seqüência que mantinha

semelhanças com aquela proposta por Sloss (1963), ou seja, seus limites marcados por

desconformidades, diferindo, contudo, quanto aos aspectos de escala e gênese, sendo

esta nova seqüênc¡a fortemente assoc¡ada aos conceitos de sistemas deposicionais e

tratos de s¡stemas, cuja formaçäo estaria controlada pela variação relativa do nível do

mar. Mitchum et al. (1977) também introduziram o conceito das conformidades relativas,

que possibilitou a correlaçåo entre áreas da bacia onde ocorriam exposiçöes e/ou

processos erosivos com outras que permaneciam submersas com continuidade da

deposição.

O significado cronoestratigráfico das seqüências também foi introduzido no AAPG

Memoir 26 (Payton 1977). Cada seqüência ser¡a depos¡tada em um determinado intervalo

de tempo (episódio), limitado pelas idades dos estratos do topo e da base. As superfícies

cronoestratigráficas foram relacionadas às desconformidades e às conformidades

relativas, que limitam as seqüências e as superfícies de estratos dentre seqüências

(superfícies síncronas) .

Todo o desenvolvimento destes novos conceitos de estratigrafia de seqüências foi

possível, segundo Ojeda (1990), graças ao apr¡moramento da sísmica de reflexão e à

necessidade do reconhecimento de novos campos associados as trapas estratigráficas.

Segundo Della Fávera (1995), o lançamento dos novos conceitos daestratigrafia de

seqüências constitui uma "revolução científica" no sentido de ter modificado padröes

existentes e encontra-se ainda em fase de ajuste, com seus conceitos constantemente

modificados a readaptados, sem haver, entretanto, alteração do seu conceito principal,

que é a divisåo do registro sedimentar em seqüências produzidas por eventos episódicos

de diversas escalas.
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4.4.1 . Definições

Como já citado (Della Fávera 1995), os conceitos relativos a estratigrafia de

seqüências têm sofrido diversas modificações, críticas e evoluções, expressas em

centenas de trabalhos publicados ao longo de mais de vinte anos. Por ¡sso, são

apresentados a seguir apenas alguns dos conceitos, particularmente aqueles que serão

utilizados ao longo deste trabalho. Já existem diversas publicaçöes específicas sobre o

tema estratigrafia de seqüências, merecendo destaque o trabalho deDella Fávera (1995),

em língua portuguesa, que apresenta além de uma visäo crítica sobre o assunto,

exemplos de aplicaçäo em bacias brasileiras.

Então, como bem sintetiza Della Fávera (1995), a estrâtigrafia de seqüências

constitui-se do estudo das relações das rochas sedimentares dentro de um arcabouço

cronoestratigráf¡co de estratos correlacionados geneticamente, limitado por superfícies de

erosão ou de não-deposição, ou por suas concordâncias relativas. A seqüência pode ser

dividida em tratos de sistema, em parasseqüências e conjuntos de parasseqüências. A

deposição da seqüência é controlada pela interação das taxas de eustasia, subsidência e

aporte sedimentar, além do fator climático.

Os tratos de sistema são associações de sistemas deposicionais contemporâneos.

Uma seqüência ideal seria composta por três tratos principais: o de mar baixo, o

transgressivo e o de mar alto.

A parasseqúência, segundo Van Wagoner et a/. (1990), é uma sucessåo

relativamente concordante de camadas relacionadas genet¡camente, limitada por

supeÍícies de inundação mar¡nha e superfícies co¡relatas. A superfície de inundaçåo

mar¡nha separa estratos mais novos dos mais ant¡gos, sendo uma superfície que

evidencia um abrupto incremento na profundidade da água.

O conjunto de parasseqr.iências, ainda segundo Van Wagoner ef a/. (1990), é

constituído por uma sucessão de parasseqüências geneticamente relac¡onadas e que

formam um padrão de empilhamento característico. Estes padröes de empilhamento

podem ser: progradacional, retrogradacional e agradacional. No conjunto de

parasseqüênc¡as progradaciona¡s, as sucess¡vas parasseqüências mais jovens sáo

depositadas cada vez mais afastadas da linha de costa em direção ao centro da bacia, de

maneira genérica pode ser dito que neste caso a taxa de deposição excede a de

acomodaçáo. No conjunto de parasseqüências retrogradaciona¡s as parasseqüéncias

mais jovens são depositadas cada vez mais afastadas do centro da bacia, rumo ao

continente e também de maneira genérica pode ser dito que neste caso a taxa de

depos¡çäo é menor que a de acomodação. Na seqüência agradacional, as
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parasseqüências se sucedem sem que haja deslocamento, significando um equilíbrio

entre as taxas de deposição e de acomodação

O reconhecimento das parasseqüências e conjuntos de parasseqüências como

blocos que constituem os tratos de sistemas marinhos e as seqüências däo a eles uma

caráter cronoestratigráfico que facilita seu uso em correlações temporais e de fácies.

Algumas vezes apontada como antiga ou arcaica (e.9. Miall 1990) a litoestratigrafia,

ou a estratigrafia do "bolo de noiva", não pode ser confrontada de maneira simplista com

a chamada estratigrafia moderna ou de seqüências. A litoestratigrafia serve a um

propósito diferente, que permite definir agrupamentos de rochas baseados principalmente

nos aspectos litológicos. Enquanto a estratigrafia de seqüências preocupa-se com

eventos, como a evoluçäo e empilhamento de tratos de sistemas, a litoestratigrafia busca

aglutinar litotipos semelhantes. A ligura 4-44, baseada em Kamola & Van Wagoner

(1995), expõe na forma de charge estas d¡ferenças entre a litoestratigrafia e a

estratigrafia de seqüências.

No caso da Bacia do Paraná, a terminologia herdada da litoeslratigrafia é

extremamente forte e operacional, levando trabalhos específicos sobre seqüências a

utilizarem os antigos nomes para identificação das rochas. Esta força da litoestratigrafia

na Bacia do Paraná é explicada pela grande diferença no padråo de depos¡ção de uma

bacia intracratônica, como ela é uma bacia de margem passiva, onde os fundamentos da

estratigrafia de seqüências foram criados e primeiramente aplicados.

Como explicam Lindsay ef af (1993), existe uma grande diferença geométrica entre

as bacias intracratônicas e as bacias de margem continental passiva. Como pode ser

observado em dados sísmicos, as bacias intracratônicas apresentam seqtiênc¡as

extremamente finas em relaçäo a sua extensão e pouco diferenciadas, lembrando a

estratigrafia de bolo de noiva. lsto é ocasionado pelas pequenas taxas desubsidência,

baixo gradiente e fina lâmina d'água, quando presente. O relevo de superffcies de

discordâncias erosiona¡s é relativamente baixo, explicando a raridade de reg¡stros de

tratos de mar baixo. Predominam nas sucessões intracratônicas os padröes de

empilhamento transgressivo e de mar alto, com desconformidades formadas por

superfícies planas, havendo a coincidência entre as superfícies de inundação e os limites

de seqüência.
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A, B,C, D, E = unidades litoestratigráfi cas

ct,p.y,ô,0 = parasseqtJências

La,Lp,LxLs,Le = limites de parassequências

B

[ll] arenito

fTlfolhetno carbonoso

Figura 4-44: A- Esquema comparativo entre a estratigrafla de seqüèncias e a

litõestratigraf¡a trad¡ciònal em bacia de margem passiva, modif¡cado de Kamola
& Van Wagoner (1995).- 

B - Esquema comparativo entre a estratigrafia de seqüèncias e a

litoestratigraf¡a tradicional em bacia intracratÔnica, baseado em Kamola & Van

Wagoner (1995).
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4.4.2. Aplicações Anteriores no Depósito de Carvão Candiota

Della Fávera et al. (1992) e Della Fávera (1995) reconheceram a existência de uma

seqüência de segunda ordem, do tipo 1, composta pelo intervalo correspondente aos

grupos Guatá e Passa Dois. Seu limite inferior seria a superfície gerada por evento

erosivo que atuou sobre o embasamento e sobre rochas do Grupo ltararé e o limite

superior a discordância entre os sedimentos dos grupos Passa Dois e Säo Bento. Dentro

do intervalo correspondente a Formação Rio Bonito, aqueles autores definiram um trato

de sistemas de mar baixo na base, seguido por um trato de sistemas transgressivo, onde

encontram-se as principais camadas de carvão, e que culmina numa superfície de

inundaçäo máxima dentro do intervalo correspondente à Formaçäo Palermo. O trato de

sistemas transgressivo estaria dividido em três parasseqüências, a primeira composta

pelos depósitos de arenitos em onlap sobre o trato de mar baixo em direção ao

continente; a segunda parasseqüência sobreposta teria sido formada por tempestitos

gradando para aren¡tos de praia com áreas protegidas onde se formavam as turfeiras em

sistema de barreira-laguna. A última parasseqüência englobaria ciclos tempestít¡cos e

recobr¡r¡a os sistemas de barreiras e lagunas.

Alves (1994) apresentou modelo de seqüências deposicionais para a região,

desenvolvido do modelo apresentado por Della Fâve'a et al. (1992), no qual identificou 6

parasseqüências em padrão retrogradacional, constituindo tratos de sistemas de mar

baixo, transgress¡vo e de mar alto (Tabela 4-1).

Tabela 4-1 : Distribuição das parasseqüências dentro dos tratos de
sistemas da seqüência c¿, conforme Þroposto por Alves

O empilhamento das parasseqüências, proposto por Alves (1994), apresenta um

eixo NE-SW, com o continente emerso a NE, sendo este o sentido da transgressão

(Figura 4-45). Aquele autor estabeleceu o limite superior da seqüência o como uma

descontinuidade, sucedida então seqüència B. Esta descontinuidade ter¡a sido gerada por

movimentos tectônicos antes de iniciada a deposiçäo da seqüência B.

Transgress¡vo
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4.4.3. Discussão Baseada nas lnformaçöes de Campo

A diferença de mergulho entre as seqüências o e B, segundo Alves (1994), seria

observável em do¡s afloramentos: o do km 133,5 e do km 147, ambos na BR 293, que

liga Bagé e Pelotas.

O afloramento do km 147, próximo ao Arroio Jaguarão (margem direita), é

constituído principalmente por uma sucessão de camadas decimétricas de folhelho e

arenito fino intercaladas com camadas decimétricas de arenito médio ou grosso, com

limites ondulados, formando lentes amalgamadas (Figura 4-46). Esta sucessåo pode ser

interpretada como uma sucessão de camadas geradas por correntes com alta

capacidade de transporte em plataforma pouco profunda.

Para Alves (1994), o contato entre as formações Rio Bonito e Palermo coincide com

o limite superior da seqüência c¿. Ainda segundo este autor, ocorrera um basculamento

anterior a deposiçäo da seqüência B, a qual teria recoberto concomitantemente, em

onlap, a seqüência o basculada, preenchendo progressivamente o espaço criado pelo

movimento entre blocos.

Na visita ao afloramento não foi possível identificar o basculamento como anterior

ou concomitante à deposição, pois há deformação das camadas tanto da seqüência cx,

como da seqrlência B, provocado pelo movimento dos blocos ao longo das falhas

As camadas, neste afloramento, estão afetadas por falhas, mormente com

movimento normal relativo entre blocos. Há também evidências de cavalgamento por

falhas inversas e de transcorrência com diferença de espessuras dentre camadas em

blocos adjacentes e ainda arrasto no mesmo sentido em blocos adjacentes.

Outro afloramento apresentado por Alves (1994) para comprovar ao basculamento

pré-deposição de sua seqüência P foi o do km 133,5 da BR 293 onde aflora camada de

carvão recoberta por rocha heterolítica. O afloramento inicia-se por arenito médio pouco

exposto, segu¡do de camada de carvão de aproximadamente 1,5 m sobreposta por

folhelho e siltito formando acamamentos f/aser, lenticular e wavy, neste ponto com

¡ntensa bioturbação. O folhelho está recoberto por arenitos com estratificaçäo cruzada.

Para Alves (1994), o contato entre o carvão e o folhelho seria o l¡mite superior da

seqüència cr. A seqüência B ter¡a sua deposição iniciada sobre uma superfície inclinada,
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Figura 4-46: Limite entre a Formação Rio Bonito e a Formação Palermo. O deslocamento
relativo entre os blocos ao longo dos planos de fatha é pó+deposicional em relaçåo a
Formação Palermo. Rodovia 8R293, km147.
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conseqüência de basculamento anter¡or, surgindo assim uma discordância angular entre

as seqüências. A discordância angular seria evidenciada pelo recobrimento das camadas

de carvåo em onlap por sedimentos. O basculamento dos sedimentos da seqüência cr

teria ocorrido pela reativação de antigas falhas do embasamento, processo que näo teria

afetado a seqüência seguinte (Figura 4-47).

Novamente foram interpretados diferentes processos daquelas propostos por Alves
(1994) neste limite. No afloramenlo existem evidências de esforços que provocaram â

deformação das camadas, além do basculamento. A rocha heterolítica apresenta

estratos dobrados (Figura 4-48) que aparentam terem sido provocadas por um

encurtamento da direção do corte (E-W. O efeito de basculamento diferencial entre a

camada de carväo e a rocha heterolltica é bastante local e ocorre apenas próximo da

dobra, havendo a volta do paralelismo entre as duas camadas no restante do afloramento

(Figura 4-47). As camadas de carväo não se apresentam dobradas, conseqüêncla

provável da diferença de resistência mecânica entre o carvão e a rocha heterolítica

quando submetidos aos esforços. Segundo Davis (1986), os dobramentos envolvendo

flexural-folding podem dar-se por flexural s/þ e/ou flexural flow. Dependendo das

propriedades do material que sofre o encurtamento, um ou os dois processos podem

ocorrer quando é excedida a resistência da rocha à deformaçäo. No caso doftexurat stip

a acomodação dá-se por layer-parallel sþ ao longo dos contatos e no caso de

sed¡mentos recebe o nome bedding-plane slip.

Tal processo compressivo pode também ser identificado em afloramento do Km 132

da BR 293 (Figura 4-49). Neste afloramento, a camada de carvão cavalga as camadas de

folhelho e de rocha heterolítica, as quais estariam sobrepostas ao carväo em condiçöes

normais.

Este evento é claramente posterior a deposiçäo do carväo e das rochas

heterolíticas, folhelhos e arenitos finos sobrepostos.

O limite de seqüências mais evidente na área é o que coincide com a base da

Formaçäo Rio Bonito. Este seria o limite inferior da seqüência proposta porDella Fávera

(1995). A base desta seqüência esta tanto sobre rochas do embasamento, como sobre

rochas do Grupo ltararé



encoþerto

/ 
/'--ì

/^\-r-f-

heterolltica

-\=-

Figura 4-47. Contato entre carvão e rocha heterolítica. Há respostas diferentes das
litologias ao processo de deformaçäo. Rodovia 8R293, km133,5
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Figura 449: Cavalgamento da camadas de carvão 56 sobre camadas de folhelho e de rochas heterolíticas. Rodovia293,
trevo da rodovia de acesso às áreas de mineraSo.
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4.4.4. Distribuição 3D das litofácies

Os produtos de simulaçäo, bloco-diagrama e seções (Anexo), apresentam o arranjo

tridimensional das litofácies do intervalo correspondente à Formação Rio Bonito,

fornecendo também informaçöes sobre a geometria das fácies, sistemas deposicionais e

associaçöes.

As fácies carvão, folhelho carbonoso e pelíticas formam lentes separadas por

corpos arenosos (Anexol) num arranjo típico do sistema deposicional de ilhas-barreiras e

lagunas associadas. Este padrão é reproduzido ao longo de todo o depósito (Anexos 2 e

3). O intervalo portador de carvão encontra sua expressão máxima entre as

profundidades de '10m e 50m. Rumo ao topo as lentes da associação carvão-folhelho-

pelito tornam-se menores, intercalando-se em sedimentos das fácies heterolíticas, as

quais passam a predominar, representando o sistema de plataforma, juntamente com

fácies arenosa fina e média (Anexos 2 e 3) . As maiores espessuras da fácies heterolítica

e a ocorrência a maiores profundidades na porçâo sul (Anexo 3) indicam a existência

deste sistema durante a deposição do intervalo principal de carvåo.

No intervalo infer¡or, o qual antecede a instalação do sistema de ilhas-barreira e

lagunas, os depósitos de sedimentos grossos, areia e conglomerado, estendem-se

p¡incipalmente a partir dos limites da área, estando concentrados na porção central as

fácies areia fina e média e pelíticas (Anexo 3), indicando que havia convergência das

drenagens para o centro da área. As reconstituiçöes não permitiram ainda identificar uma

distribuição associável a algum modelo de deposição fluvial neste intervalo. A

possibilidade de tratarem-se de sedimentos médios e distais de leques aluviais, como

sugeriram Menezes Filho & Rodrigues ('1983) também é possível. As camadas de carväo

intercaladas neste intervalo podem estar associadas às vázeas ou pequenas lagoas em

porçöes distais de leques aluviais.

A figura 4-50 mostra uma possível evoluçåo dos sistemas deposicionais existentes

durante a deposição do intervalo correspondente a Formação Rio Bonito. Foram

utilizados intervalos de 5m, em uma seção aproximada N-S, cruzando-se as informações

das proporçöes de cada inlervalo (Figura 4-34) com as das seções (Anexos 2 e 3). Ê.

possível que a transgressäo tenha ocorrido de sul para norte ou mesmo de sudoeste para

nordeste, dada a distriduição dos depocentros das fácies: concentração de rochas

arenosas e heterolíticas no sul e sudoeste e de rochas pelíticas e carvão no centro e

nordeste (Figuras 4-32 e 4-33).
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CAPiTULO 5

ESTRATIGRAFIA E IDADE DOS TO'VSTE"VS
DO DEPÓS|TO DE CARVÃO DA CANDIOTA

Os fonsferns constituem-se nos mais consplcuos marcos estratigráficos temporais

conhecidos em sucessöes sedimentares. Säo verdadeiras 'superfícies temporais' graças a

sua formação instantânea na escala de tempo geológico.

Através de sua composição mineralógica e comportamento estratigráfico foi possível

demonstrar que os fonsferns do Depósito de Carvão Candiota constituem-se de material

piroclást¡co.

O zircäo encontrado disperso nos tufos (hoje finas camadas argilosas cauliníticas)

intercaladas em bancos de carvão, por isso, foi datado pelo métodoU-Pb, fornecendo uma

idade coerente não só com a idade palinológica do carvão, mas também com os principais

picos de atividade magmática da porçäo oeste do Gondwana, área-fonte provável do material

piroclástico que originaram os fonsfelns.

5,1 , Definições

Bohor & Triplehorn (1993) definem tonstein como camadas não mar¡nhas, geralmente

cauliníticas, derivadas da alteração in situ de cinzas vulcânicas transportadas por ventos e

depositadas sobre turfeiras. Para Diessel (1992), a caul¡nita é o argilomineral mais comum

em camadas de carvão e ocorre de várias formas: preenchendo cavidades de plantas,

inclusöes finamente dispersas em vitrinita, agregados isolados ou ainda constitu¡ndo

camadas finas (centimétricas) de argilito com grande continuidade lateral. Esta última forma é

geralmente referida como tonstein, palavra de origem alemä que significa argilito (fon=argila;

"¿s¡¡=pedra).
A identificação da origem vulcånica dos fonsfe¡'hs é possível, segundo Bohor &

Tr¡plehorn (1993), com a utilização de parâmetros mineralógicos, texturais, idade e relações

estratigráficas. Nos fonsfe,ns a caulinita resulta da lixiviação do vidro vulcânico por ácidos

húmicos, gerados pela matériã orgânica que envolve os depósitos. Outros minerais
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vulcânicos podem estar presentes em sua forma primária: quartzo, sanidina, zircão euhedral,

biotita, rutilo, ilmenita, magnetita, apatita eallanita. A presença de bolhas de vidro e lapili de

vidro com formas aerodinâmicas, alteradas para caulinita, seria uma das evidências

marcantes da origem vulcânica dos fonsterrs, porém nem sempre estão preservadas.

Os termos cinza e pó classificam a tefra com dimensões abaixo de 2mm e O,O6mm

respect¡vamente. Os termos utilizados para sedimentos vulcanoclásticos para estes dois

intervalos é tufo (Tucker 1982). Por se tratar de mater¡al ejetado também recebe o nome de

depósitos de chuva de piroclásticos, em referência a sua gênese ligada a transporte aéreo de

material lançado ao ar duranfe um evento vulcânico.

Camadas de fonsfern assim geradas apresentam uma importante propriedade:

representam dafa isócronos que separa intervalos mais novos de mais velhos por camadas

formadas quase instantaneamente em termos de tempo geológico. Desta maneira, podem

constituir verdadeiros planos de tempo, extremamente úteis em correlações de eventos

estratigráficos (Huff ef al- 1992). A possibilidade de obtenção de idades radiométricas

absolutas potencializa este caráter isócrono, permitindo a calibragem debiozonas e cálculos

de taxas de deposiçäo (Bohor & Triplehorn 1993).

5.2 Tonste¡ns do Depósito de Carvão Candiota

Várias camadas de fonsferns ocorrem na área do Depósito de Carvão Candiota, dentre

as camadas de carvão do intervalo mineralizado. Na Camada Candiota, nas áreas das minas

de Candiota e de Seival, foram observadas pelo menos c¡nco camadas de fonsfe,n, das

quais Corrêa da Silva (1973), em trabalho pioneiro sobre as camadas de fonsfe,n presentes

nos bancos de carvåo da Camada Candiota na área da Mina da Candiota, reconheceu três,

assim distribuídas (Figura 3-4):

. tonstein A - banco inferior da Camada Candiota, que ocorre a 30 cm do topo

do banco.

. tonstein B - banco superior da Camada Candiota, que ocorre entre 60 cm e

80 cm do topo do banco.

. tonstein C - banco superior da Camada Candiota, que ocorre entre 30 cm e

50 cm do topo do banco.

As demais camadas de tonstein observadas na Camada Candiota foram assim
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denominadas no presente trabalho: A1 a que ocorre no Banco lnferior da camada, acima do

tonstein A de corrêa da silva (1973), e cl a que ocorre no Banco superior da camada,

acima do tonste¡n c corrêa da silva (1973), como mostra a figura 3-4. Estas duas camadas

são menos contínuas e apresentam espessuras menores que aquelas descr¡tas por corrêa
da Silva (1973).

o Banco Louco, assim denominado por ter ocorrência errática, é outra camada de

carvão que apresenta tonstein. No Banco Louco, que quando presente ocorre acima do

Argilito superior (Figura 3-4), foram observadas até duas camadas detonstein: uma de ma¡or

espessura, com até cinco centímetros de espessura, mais contínua nas áreas de mineraçâo,

localizada na porção média do banco, e outra mais fina, com até um centímetro de

espessura, localizada na porção superior da camada.

No conjunto de camadas de carvão que ocorre acima do Banco Louco pelo menos três

camadas de tonstein puderam ser reconhecidas: no afloramento desta seqüência na área da

Mina de seival onde fonste¡ns ocorrem nas camadas de carvão s5 e s6 (Figuras 5-1 e 5-2);

em afloramento da seqüência superior de camadas de carvão encontrada no afloramento do

km 146,5 da BR 293, sentido Pelotas-Bagé com fonsferns presentes nas camadas de carvão

55, 56 e 57 (Figura 5-3).

Em observação macroscópica, a maioria dos fonsfelns apresenta cor cinza clara,

restos de matéria orgânica carbonizada e ainda indícios de bioturbação provocada por raízes

vegetais.
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Figura 5-1:Afloramento de frente de lavra abandonada na Mina de Seival, onde está exposto o
conjunto superiorde camadas de carvão da Formação Rio Bonito.
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Figura 5-3: Seção do conjunto superior de camadas de carvão.
Afloramento BR 293 km 146,5, sentido Pelotas-Bagé (os fonsferns
apresentam espessuras exageradas).
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Características marcantes das camadas de tonstein observadas no campo são os

contatos abruptos com o carvão envolvente (Figura 5-4) e a sua continuidade lateral, tanto na

escala de afloramento (Figuras 5-1 e 5-5) como na escala regional. os ¿onsfe,ns puderam ser

traçados por dezenas de qu¡lômetros nos afloramentos onde foram observados. Osfonsferns

C e B do banco superior de carvão da Camada Candiota e ainda o tonstein mais fino e
superior do Banco Louco foram observados em frentes de lavra da Mina da candiota e na

Mina de Se¡val, distantes aproximadamente 1Okm uma da outra (Figura 5-6). Ofonsfern B e o

fonsfe,n superior do Banco Louco foram observados ainda no afloramento do Km 152 da BR

293 que dista 22 km da frente de lavra da Mina da Candiota (Figura 5-6 e S-7). Osfonsferns

das camadas de carvão 55 e 56 foram identificados na frete de lavra abandonada na Mina

de Seival e no afloramento do km 146,5 da BR 293, sendo estes pontos distantes

aproximadamente 1 I km um do outro. (Figuras 5-3 e 5-6),

A Camada Candiota pôde ser reconhecida como unidade litoestratigráfica nas porçöes

centro e nordeste da área do Depósito de carväo candiota. o rastremento da camada foi

possível em afforamentos e testemunhos através das relaçöes estratigráficas e do uso dos

fonsferns como guias (Figura 5-6).

5.3. Objetivos do Estudo dos lonsfe,ns

A decisåo de iniciar este estudo sobre a gènese dos fonsfelns foi tomada quando

verificou-se a grande chance das camadas de tonste¡n presentes nas camadas de carvão no

Depósito de Carväo Candiota tratarem-se de tufos, ou seja, acúmulos de pó e cinzas ligados

à chuva de piroclásticos. Esta possibilidade, poster¡ormente confirmada, tornam estas

camadas fortes candidatas a marcos estratigráficos, úteis nas correlaçöes entre as camadas

ao longo do depós¡to e na correlação com as demais bacias gondwânicas.

Outro aspecto dos fonsfelns foi explorado: a possibilidade de datação de seus

componentes, Foi programada a obtenção de idades radiométricas de zircões pelo método

U-Pb, as quais permitiram a correlaçåo näo apenas pelo evento deposicional, mas também

pela ¡dade deste evento. O evento deposicional e a sua idade permitiram ajnda apontar

possíveis regiöes hospedeiras do vulcanismo responsável pela chuva de material

piroclástico.
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5.4. Método de Tratamento das Amostras de lonfelns

As camadas de tonstein foram tratadas segundo o método proposto por Bohor &

Triplehorn (1993) adaptado para as características particulares das amostras coletadas.

Foram realizadas análises que permitissem a identificação e caracterizaçäo dos materia¡s

argilosos e não-argilosos presentes nas camadas de tonste¡n bem como a obtençäo de

idades radiométricas

A figura 5-8 apresenta o esquema de tratamento de amostras das camada defonsfern,

utilizado para a obtenção das diversas análises.

Para a identificação dos grupos de argilominerais presentes foi utilizada a d¡fratometr¡a

de raios X. O mater¡al amostrado do úonsfe¡,h foi pulverizado e submetido a análise nas

seguintes condiçöes: amostra nalural, amostra orientada, amostra submetida a atmosfera de

etileno gl¡col (que provoca a expansäo do espaçamento interplanar de argilomineral

susceptível) e aquecimento a 500"C por 12 horas (que provoca a destruição da estrutura de

argilomineral susceptível).

A observação das texturas dos argilominerais presentes, útil na caracterizaçäo da

gênese, foi feita em microscópio eletrôn¡co de varredura (MEV), no Laboratório de

Microscopia Eletrônica, lnstituto de Geociências da Universidade de São Paulo, utilizando-se

fragmentos de amostras de tonstein secas em dessecador a temperatura ambiente.

Na obtenção das idades rediométricas U-Pb de zircöes foi utilizada a metodologia

proposta por Basei ef a/. (1995), adotada pelo laboratório do Centro de pesquisas

Geocronológicas (CPGeo) da Universidade de Säo Paulo. O método utilizado baseia-se na

obtençäo da concentração dos isótopos de chumbo (204, 206, 207 e 208) e de urånio (23S e

236) contidos nos zircões por espectrometria de massa para o posterior cálculo das razôes

Pb/U. O procedimento utilizado consiste na concentraçäo de zircöes, ataque químico

(dissoluçäo), espectrometr¡a de massa e cálculo das razões entre os isótopos.

Para a concentração dos zircóes foi utilizada a seguinte metodologia: a) desagregaçäo

manual da amostra com pistilo de borracha e dispersão em água (com o objetivo de näo

destruir nenhum componente mais delicado presente); b) bateamento com bateia cônica para

concentraçäo de pesados ou utilizaçäo de mesa vibratória nos casos de amostras com

grande volume; c) separaçäo dos minerais magnéticos com auxílio de imã; d) decantaçäo em

lfquidos densos para separação entre pesados (bromofórmio e iodeto de metileno); e)
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remoçáo da pirita com ácido nítrico diluído; f) separação dozircäo em frações com diferentes

susceptibilidades magnéticas (separador Frantz); g) sepâraçäo do zircäo por catação manual

com auxílio de lupa. O material leve näo-arg¡loso restante da separação foi estudado em

microscópio petrográfico, em lupa e em MEV.

A possibilidade de utilização de cronômetros para determinação de idades de minerais

baseia-se no fato de um nucleotídio radioativo transforma-se em outro por decaimento. A

probabilidade da desintegraçäo espontânea por unidade tempo é expressa por uma

constante de desintegração com um valor diferente para cada nucleotídio.

O decaimento radioativo pode ser representado por uma função exponencial do tipo:

N'.,¿=Noe-'t (1)

onde: N,"o é a quantidade do elemento radiogènico (filho); No é a quantidade inicial do

elemento pai

A idade inicial t pode ser obtida pela equação fundamental da geocronologia

desenvolvida de (1):

t=1rJr*lF-F llÀ L ( P )J

onde: F é a quantidade do nucleotfdio contido no sistema; Fo é a quantidade inicial

do nucletídio radiogênico; P é a quantidade do nucleotídio radioativo; ¡, é a constante de

desintegração igual à log2lT, sendo T a meia-vida em anos

Os valores das constantes de desintegraçäo atualmente utilizados para os isótopos de

urânio såo:

),238u = 1 ,55125 
*10-ro anos-1

2 235U 
= 9,8485 *10'10 anos-1
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Figura 5-4: Tonste,n B (Tr) do Banco Superior da Camada
Candiota, Mina da Candiota. BS=Banco Superiorde carvão;
AS=Arg ilito Suprabancos
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T(sBL) r(iBL)

arenito com estratificações cruzadas

carvão Banco Louco

folhelho carbonoso

lonstein

T(sBL) tonstein superior do Banco Louco

T(iBL) tonstein inferior do Banco Louco

Figura 5-5: Exemplo de ocorrência de fonsfein (T) em afloramento do Banco
Louco. Corte da ferrovia que liga Bagé a Pelotas, próx¡mo do viaduto da rodovia
de acesso à Mina da Candiota.
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5.5. Mineralogia dos lonsferns

Os minerais identificados durante os estudos petrográficos, de MEV e difratometria da

raios X, foram divididos em duas categorias: piroclásticos (ou primários) e autigênicos,

separando assim aqueles minerais que säo componentes originais das cinzas transportadas

até a área de deposição, daqueles que sofreram transformaçöes ou surgiram durante a

diagênese.

5,5.1 . Minerais Autigênicos

caulinita: foi o principal mineral encontrado nas camadas de fonstern. As análises de

difraçäo de ra¡os X revelaram a presença de caulin¡ta como praticamente o único

argilomineral presente. Os picos longos e com base estreita indicaram a boa cristalizaçäo

(Figura 5-9) da caulinita, confirmada nas imagens obtidas em microscópio eletrônico de

varredura, onde foram observadas plaquetas bem cristalizadas, dispersas ou na forma de

cristais vermiformes de caulinita (F¡guras 5-104 e 5-i0B). Estas formas de cristalizaçäo da

caulinita säo fortes evidências da sua origem autigênica, associada à alteraçäo de vidro

vulcânico.

Pirita: ê abundante na fraçäo não-argilosa, apresentando forma framboidal (Figura 5-

1 lA) ou de pequenos cristais dispersos (Figura s-1 1B). Ambas as formas estão associadas a

fragmentos de vegetais encontrados em meio as camadas de fonsferns. Devido a estas

formas e associação a pirita pode ser considerada um mineral secundário no tonstein.

Ribeiro Filho & Mussa (1977), identificaram em diversas camadas de carvão permianas a

presença de pirita framboidal associada à tecidos vegetais.

5.5.2. Minerais Primários

Zircão: O zircão é um mineral acessório presente em diversos tipos de rochas ígneas,

sendo um dos primeiros minerais a se cristalizar no magma. Apresenta alta resistência tanto
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ao intemperismo físico como qufmico, o que faz com que Íemanesça em rochas

sedimentares. Segundo Bohor & Triplehorn (1993), a população de zircöes de um único

fonsfeln tende a ser homogênea e composta por zircões euhedrais com uma gama restrita de

cores e formas.

No caso ora estudado, os zircóes encontrados na fraçäo nåo-arg¡losa apresentam-se

mormente euhedrais, com formas predominantemente prismáticas alongadas e faces bem

definidas, sem indícios de arredondamento ou desgaste (Figura S-12A). Subordinadamente,

ocorrem cristais com menor desenvolvimento do prisma, porém, igualmente preservados

(Figura 128). Apesar da forma euhedral sem desgaste das faces e arestas, os cristais

prismáticos de zircåo, presentes nos fonsfelns da Camada Candiota, são certemente

primários, uma vez que não haveria condiçöes adequadas para a formaçåo de cristais deste

tipo apenas durante a diagênese da camada.

Outra caracterfstica particular dos zircöes estudados é a presença de moldes nas

faces, cujas formas indicam moldes de outros zircões que se destacaram ou foram

dissolvidos.

Qua¡tzo: é abundante na fração não-argilosa do fonsferns estudados. Foram

encontrados cristais bipiramidais de quartzo (Figuras 5-l3A e 138), sem desenvolv¡mento de

prisma ¡nterpretados como quartzo formado em alta temperaturas, ou quartzo p,

posteriormente convertidos para quartzo de ba¡xa temperatura quando o resfriamento atingiu

temperaturas inferiores a 573oC, sem alteração da sua forma original. Blatt ef a/. (1990)

associam o quartzo B às rochas extrusivas, nas quais ele cresce em ambiente rico em

voláteis que permite o desenvolvimento de faces, resultando na morfologia euhedral.

Apatita: bastante rara, foi observada na forma de prisma hexagonal (Figura S-14). A

apatita, segundo Bohor & Triplehorn (1993), não é muito comum emtonstein, uma vez que é

susceptível à dissolução ácida.
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Figura 5-9: Difratogramas representativos das amostras de fons/erns da
Camada Candiota e do Banco Louco.
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Figura 5-'t0: Caulinita vermiforme observada em microscópio eletrônico de vanedura, Tonsfern A. (A) e (B).

B
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Figura 5-11:A-Pirita framboidal assoc¡ada a fragmentos vegeta¡s dispersos na camada de fonsfern B
B-Cristais de pirita assoc¡ados afragmento vegetais do ¡onsfern B.

B
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Figura 5-12: A-Cristal euhedral de zirúo alongado, biterminado, com bordas
preservadas, fonsfein A; B-EDS do zircÅo A; C-Cristal de zircåo equid¡mensional,
com as bordas preservadas e sem desenvolvimento de faces prismáticas, fonsfein
A; D-Cristal de zircão biterminado bordas preservadas, tonstein A.
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Figura 5-13: A{uartzo euedral pseudomorfo do tipo beta (de alta temperatura)
sem desenvolvimento de faces de prisma (tonstein C_Camâda Candiotä);

B-Quartzo euedral pseudomorfo do t¡po beta (de alta temperatura)
sem desenvolvimento de faces de prisma e com faces anedondadas'(tonsteiri
C-Camada Candiota).

B
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5.5.3. ldade U-Pb

Foram medidas as concentraçöes dos isótopos de chumbo (204,206,207, 208) e de

urânio (235 e 236) de quatro fraçöes dezircöes separadas por susceptibilidade magnética do

tonstein C da Camada Candiota (Banco Superior). Os valores obtidos em gráfico forneceram

a idade de 267 ,1 I 3.4 Ma (Figura 5-15). Este valor na tabela de tempo geológico de

Grandstein & Ogg (1996) corresponde ao Artinskiano (Permiano lnferior).

Esta idade pode ser entendida como a mais jovem para os zircöes datados e mais

antiga para os sedimentos que abrigam os zircões.

Três dos pontos utilizados no cálculo da idade concentram-se próximo do intercepto

inferior (Figura 5-15), enquanto um ponto aparece na porçäo média da curva. Este ponto

indica a possibilidade de existirem zircões com núcleos mais antigos, herdados de material

de encaixantes incorporado ao magma ou ainda remanescentes de um possível processo de

anatexia. A idade obtida no intercepto superior pode ser considerada como uma idade

possível da rocha que forneceu os ziÍcóes que foram posteriormente sobrecrescidos (Figura

5-15).

5.6 Origem dos ?-onsferns do Depós¡to de Carväo Candiota

Os fonsferns da Camada Candiota já foram interpretados como de origem detrítica,

como no trabalho de Corrêa da Silva (1973), onde a caulinita das camadas de tonstein,

constitufda por delicados cristais vermiformes seria resultado da neoformação de material de

origem detrítica. Em complemento ao modelo de deposição terrígena proposto por Corrêa da

Silva (1973), Della Fávera et al. (1992) interpretaram as camadas de tonsferns como

possíveis marcadores paleoclimáticos de perfodos mais secos: a quantidade de argila

detrítica lrazida para o inter¡or das lagunas, onde formavam-se as turfeiras, teria excedido a

deposição de matéria orgânica. Os fonsfe,ns teriam então se depositado, segundo aqueles

autores, em condições de lâmina d'água pouco profunda sem ag¡tações.

Nos fonsferns estudados, as evidências marcantes de uma origem ligada a alteração

de tufos vulcânicos transportados pelo ar e prec¡pitados sobre as antigas turfeiras são a

assembléia mineral presente, as formas dos minerais, a dishibuição e as relaçöes de
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contato. Não existem ¡ndícios de transporle aquoso.

A origem dos tufos está ligada a um evento vulcânico permiano, o qual colocou em

suspensäo material piroclástico. As frações mais finas, que permaneceram mais tempo em

suspensão, foram impulsionadas por ventos e espalharam-se sobre vasta regiäo, podendo

ter sofrido transporte de centenas a milhares de quilômetros até a sua prec¡pitaçåo. A

conservação deste mater¡al fino precipitado depende muito do sítio no qual se acumulou.

Areas de deposiçåo de turfeiras compöem um conjunto de sítios favoráveis à conservação,

pois a cinza e pó depositados ficam mais protegidos da remobilizaçäo, além de

apresentarem forte contraste com as camadas orgânicas, o que facil¡ta a sua identificação.

A presença abundante de caul¡n¡ta autigênica está ligada à alteração do vidro vulcânico

em condições ácidas. Segundo Bohor & Triplehorn (1993), são três os condicionantes que

podem influir na compos¡çäo final das camadas de fonsfern originades da alteraçåo de tufos

vulcânicos:

1) Ambiente de deposição no qual podem variar as condiçöes de acidez,

salinidade e profundidade da lâmina d'ågua;

2) Espessura das camadas, como, por exemplo, camadas de tuforiolítico com

espessuras de até l5 cm provavelmente serão alteradas para caulinita (Figura S-

'164). Nas camadas com espessura acima de 1 5 cm, a água fresca nåo atinge a

porção central da camada, onde acontece um incremento do pH e há auto-

alcalinização, levando a formação de esmectita na porçäo central da camada,

formando assim um sanduíche de esmectita: caulinita-esmectita-caulinita (Figura 5-

168)

3) Tipo de vulcanismo que é determinante no produto fìnal. Tufos originados

da alteraçäo de tufos máficos (vulcanismo básico) favorecem a formaçäo de

esmectita. Tufos riolíticos tendem a se alterar para caulinita.

A presença abundante de caulinita autigênica está ligada à alteraçäo do vidro vulcânico

em condições ácidas. A transformação do vidro vulcånico é bem explicado por Bohor &

Triplehorn (1993): o material acumulado composto por vidro riolítico , em contato com a água,

sofre hidrólise, gerando s¡licato de alumínio e deixando cátions em solução:

Vidro Riolft¡co + HrO !E4lE!> silicato de alumlnio hidratado (gel) + cátions (em solução)
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Em condições ácidas, como em um ambiente onde estejam disponíveis compostos orgânicos

que agirão como catalisadores, o silicato de alumínio hidratado pode ser transformado em

caulinita:

silicato de alumfn¡o hidratado (gel) ócrdo6 o¡oàñrN> caul¡nlta (prec¡pitado) + sfl¡ca h¡dratada + HrO +cát¡ons (em soluçåo)

Parte da sílica pode reagir com íons hidrogènio e precipitar quartzo. Esta geraçäo de

caul¡na rn srTu explica as formas bem cristalizadas encontradas nos argilitos estudados.

O predomínio de cristais prismáticos euhedrais de zircão, biterminados e sem indícios

de arredondamento constitui mais uma evidência da origem proposta para as camadas de

tonstein da Candiota. A sua presença e a preservação de suas bordas e face intactas såo

melhor expl¡cadas pelo transporte aéreo com rápida precipitação, do que por eventuais

transportes em meio aquoso por correntes. A presença de zircöes nas camadas estudadas já

é uma evidência merecedora de destaque, uma vez que um m¡neral pesado primário

encontra-se em meio a material predominantremente argiloso, sem indícios de transporte por

via aquosa associada a canais ou depósitos de creyasse-sp/ay.

A presença de quartzo com estruturas mais típicas de altas temperaturas (>570oC-

quartzo beta) const¡tui-se em mais uma evidência da origem magmática (piroclástica) do

material estudado.

Apesar de intensamente procurados, näo foram ainda encontradas evidências de

bolhas ou junçöes (g/ass-shards) nos fonsferns estudados. Porém, näo se constituiu uma

surpresa.a .difieuldade de identificá-las dentro das camadas de tonstein, pois, a geração de

caulinita a partir do vidro vulcânico é geralmente muito eficiente devido a percolação de

soluçöes ácidas provenientes das camadas de carvão envolventes, podendo a estrutura

delicada do shards ter sido mascarada ou mesmo destruída. Shards na forma de paredes de

bolhas e junções foram descritas no intervalo permo{r¡ássico da Bacia do Paraná por

Coutinho ef a/. (1988), no qual se inclui também a Formação Rio Bonito. Os shards foram

encontrados por aqueles autores em sedimentos siltosos não associados às camadas de

carväo. Aqueles autores consideram o material encontrado como originado da deposição de

cinzas gerada em evento vulcânico e, baseados na classificaçäo de lzett (1981),

qualificaram-no como gerado por vulcanismo riolítico com temperatura acima de 870"C

devido às formas de junçöes de bolhas dos shards.
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A presença dos shards no intervalo permo-triássico da Bacia do Paraná e a presença

de fonsferns originado pela transformação de material piroclástico acumulado sobre turfeiras

säo evidências da atividade vulcånica no período permiano, provavelmente vulcânica-

riolítica, quando o Gondwana ainda constituia-se em uma única massa continental.



Figura 5-14: Prisma hexagonal de apatita, tonstein A,
Banco lnferior da Camada Candiota
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5.7. Conelação com o Supergrupo Karoo

lnstaladas sobre antigas áreas contíguas do paleocontinente do Gondwana, as bacias
do Paraná e do Karoo, bem como as demais bacias africanas por onde osupergrupo Karoo
distribui-se, tiveram parte de sua histór¡a evolutiva marcada pela deposição supracontinental,

havendo grandes semelhanças entre suas seqüências deposicionais acumuladas durante o

intervalo permo-carbonífero .

Lopez-Gamundi (1994) apresentou uma relação das ocorrèncias de tufos vulcânicos
nas bacias sedimentares da Amér¡ca do sul e na Bacia do Karoo na Áfr¡ca (Figura 5-i7). os
tufos relacionados ¡ntercalam-se em rochas neocambrianas e permianas, periodo no qual

houve intenso vulcanismo ao longo da margem sudoeste do Gondwana. As idades atribuídas

aos tufos provêm mormente do reconhecimento de suas relações estratigráficas.

Bangert et al. (1997) obtiveram as idades u-pb de zircões presentes em tufos
vulcânicos do Grupo Dwyka (Tabela s-1), os quais estäo intercalados em pelitos escuros de
offshore, com fósseis de peixes e gastrópodes. Estes sedimentos representam um período

interglacial que separa as duas principais fases glaciais reconhecidas no Grupo Dwyka. A
composição dos argilominerais presentes nas camadas de tufos é illítica-montmorillonít¡ca.

As idades obtidas por aqueles autores foram de 2gg+3 Ma (Gzeliano a Asseliano) na porção

oeste da Província do cabo na Africa do sul e 302 13 Ma (Moscoviano/Kasimoviano) na

região sul da Namíbia. os zircões datados eram mormente euedrais, prismáticos alongados

e com inclusões, sendo os encontrados na Namíbia mais longos. Na Bacia do paraná, os
depósitos associados à glaciaçäo encontram-se registrados no Grupo ltararé, unidade

sotoposta à Formação Rio Bonito, e que constitui a base da seqüència carbonífera-
Eotriássica.

corrêa da silva (1993) e Kalkreuth et al. (1997), baseados em dados palinológicos,

atribuíram idades artinskiana-kungurianas para as camadas de carvåo das Bacia do paraná

e camadas de carväo encontradas na Tanzânia, relacionadas ao supergrupo Karoo.



149

Tabela 5-l Dataçöes absolulas U-Pb em zircão em tufos vulcånicos.

5.8. Correlação com o Vulcan¡smo Permiano da América do Sul

coutinho ef af (1988) atribuem ao vulcanismo neopaleozoico da província geológica

das sierras Pampeanas a or¡gem dos g/ass shards encontrados nas rochas permianas da

Bacia do Paraná. Bangert et al. (1997) também apontam a reg¡ão como a provável fonte das

cinzas e pó que deram origem aos tufos do Grupo Dwyka.

A Província Geológica das Sierras Pampeanas, segundo Gonzales ef a/. (19gS),

localiza-se na porçäo noroeste da Argentina, entre os paralelos 26o e 3g" S e meridianos 63"

e 69" w. Nesta faixa podem ser encontradas rochas eruptivas desde o pré-cambriano até o

Mesozóico (idades baseadas em K-Ar e Rb-sr). particularmente no Neopaleozóico o

vulcanismo é predominantemente do tipo ácido, muitos deles riolíticos (Linares ef at 19BO).

os riolitos são os equivalentes vulcånicos dos granitos e, devido a sua alta viscosidade,

resultam freqüentemente em vulcanismo explosivo. os minerais apresentam formas mais

típicas de resfriamento rápido. sua composição é essencialmente álcali-feldspática e um ou

mais minerais de sílica. o feldspato geralmente ê a sanidina, podendo, contudo, ocorrer

oligoclásio; os minera¡s de sílica presentes podém ser o quartzo, acristobalita e a tridimita. A

apatita e o zircão aparecem como acessórios (Best 1982).

do Paraná (porçåo
meridional)

âssociadas a camadas de
carvåo do intervalo portador
de carvåo da Fm. Rio Bonito,
O cârvão fo¡ depositado em

Dwyka (Bangert ef 61 1997) Karoo, Bacia do Karoo
(porçöes sul da Namfb¡a e
meridional da Bacia Principal
do Karoo na Afr¡ca do Sul)

Asseliano Western Cape-
Afr¡ca do Sul)
30213 Ma - Moscoviano a
Kaslmov¡ano (Sulda

¡nterglacials (separam duas
fases de glac¡ação)



150

Kay et al. (1989) denominaram a província granito riolítica gondwânica carbonífera-
permiana da porçäo meridional da América do sul de província choiyoi. Nesta faixa, que
cobre as porçöes noroeste da Argentina e central do Chile, concentram-se granitos e riol¡tos.

Perez et a¿ (1991 ) definiram 3 picos de atividade magmática: eocarbonífero (337 a 326
Ma), permiano lnferior (271 a 260 Ma) e triássico (238 a 227 Ma), quando foram formados
¡mportantes corpos magmáticos vulcânicos. Particularmente no Eopermiano tardio a principal

atividade magmática teria ocorrido na província Geológica da cordilheira frontal e
secundariamente no Maciço Norte patagôn¡co.

A figura 5-17 mostra um possível quad[o para o surg¡mento dos depósitos piroclásticos

nas bacias do Paraná e do Karoo, onde um ou vários eventos efusivos colocaram em

suspensão material piroclåstico, o qual foi posteriormente impulsionado por ventos rumo às
porções mais centrais das áreas continentais onde encontravam-se diversas bacias
gondwânicas.



500 km

@W Bacias Paleozóicas

@ Província Riotítica Choiyoi

I tutos

Q ronsreøs Candiota

Figura 5-17: Ocorrências de tufos neopaleozóicos nas bacias intracratônicas do Sul-
sudoeste do Gondwana (modificado de Lopes-Gamundi 1994 e Kay ef a/. 19g9) e
provínicia riolítica carbonífera-permiana, local provável da geraçâo do material
piroclástico.
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CAPíTULO 6

coNsrDERAçÕES FtNAtS

O Depósito de Carvão Candiota possui um intervalo portador de carvão que ocorre

dentre sedimentos da Formaçäo Rio Bonito, permiano da Bacia do paraná. Na área do

depósito, este intervalo encontra-se mais próximo da superfície, situação que promoveu a

exploraçäo da área durante as décadas de 70 e 80. o depósito tem importânc¡a ainda

local sendo todo o carvão explotado consumido na geração de energia elétrica

Na área do Depósito de Carvão Candiota, a Formaçäo Rio Bonito não pôde ser

subdividida como em sua área de definição. Alguns âutores (e.g. Menezes Filho &

Rodrigues 1983, Aboarrage & Lopes 1986, Alves 1994) sugeriram a correlação com

algum dos membros propostos por Schneider et al. (1974). A formação apresenta, na

verdade, um conjunto de litot¡pos muito semelhante a do membro siderópolis, existindo,

entretanto, na base, litotipos característicos do membro Triunfo. Estas diferenças com a

área de definiçäo da unidade é conseqüência da proximidade da região com porções de

borda da bacia, onde não se desenvolveram sistemas deltaicos expressivos como os das

porções mais centrais da bacia.

As imagens de satélite tratadas mostraram importantes aspectos estruturais da

área, com destaque para a Falha Açotéia, a qual trunca a porção leste da Bacia do

Paraná na área do Depósito de Carvão e separa sua porçåo sudeste. A primeira

componente principal permitiu, juntamente com as informaçöes de mapas geológicos e de

campo, del¡m¡tar a área de ocorrència de sedimentos da bacia do paraná e, dentro desta,

a área de ocorrência dos sedimentos do Grupo Guatá, os qua¡s contrastam com os

demais sedimentos expostos da bacia. O contraste, muito forte em algumas regiöes, pode

ser explicado pela diferença textural entre os sedimentos, sendo que no Grupo Guatá há

predomínio de sedimentos pelíticos expostos, enquanto predomina a exposição de

sedimentos arenosos da Formação Teresina a oeste e da Formaçåo Santa Tecla a

noroeste.
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Dois depocentros foram identificados na Formação Rio Bonito: um na porção

sudoeste e outro na porção nordeste da área do depósito, existindo uma faixa com altos

valores de espessuras l¡gando elas. Na porção nordeste concentram-se as maiores

espessuras de carvão e de rochas pelíticas, combinação típica do intervalo portador de

carväo (sucessões tipo 2), mostrando que nesta região concentraram-se as áreas

protegidas e, portanto, adequadas para o acúmulo de matéria orgânica dentro do modelo

adotado de lagunas e ilhas barreira. Na porção sudoeste concentram as maiores

espessuras de sedimentos arenosos e de rochas heterolíticas. Nestes locais

concentravam-se as áreas abertas do sistema de ilhas barreira e onde houve o melhor

desenvolvimento do sistema de plataforma, o qual já ex¡st¡a durante a deposiçáo final do

intervalo portador de carvão.

A evoluçäo da deposição das rochas pertencentes à Formação Rio Bonito, na área

do Depósito de Carväo da Candiota, inicia-se com a deposição fluvial, progradante, que

recobre o embasamento e sedimentos do Grupo ltararé. Segue-se uma deposição

litorânea, caracterizada por ilhas barreira arenosas que proteg¡âm do mar aberto áreas de

deposiçäo de sedimentos finos e matéria orgånica, a qual deu origem aos carvões e

folhelhos carbonosos. A instalação de sistemas litorâneos marca o início do processos de

transgressão marinha, com retrogradação dos sistemas deposicionais. A continuidade do

processo transgressivo resulta no fim da deposição de matéria orgânica e na instalação

do sistema de plataforma, registrado ainda no topo da Formação R¡o Bonito.

Esta evolução pôde ser bem traçada na distribuiçäo 3D das fácies e principalmente

na distribuição vertical da proporção de fácies. As fácies de areia e conglomerado

concentram-se na porçäo inferior da unidade. Os conglomerados concentram-se na

porçåo média do ¡ntervalo predominantemente arenoso, indicando o pico da regressão

acompanhada de progradaçäo das fácies. A partir da porçäo média da unidade as fácies

pelíticas e o carväo passam a predominar e a part¡r do quarto superior há o avanço dos

depósitos de plataforma rasa sobre as áreas de deposição de carvão.

Os fonsfelns, presentes nas camadas de carvão, foram caracterizados como

mater¡al piroclást¡co alterado. Minerais piroclásticos preservados como zircäo,

peseudomorfos de quarto beta e apatita formam uma assembléia característica deste t¡po

de depósito. O vidro vulcânico depositado juntamente com estes minerais como
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componente principal do tufo foi alterado de maneira eficiente por ácidos circulantes,

provenientes das camadas de carvão. A pirita encontrada está associada à matéria

orgânica encontrada nos tufos. Esta matéria orgânica provém dos organismos vegetais

que habitavam as turfeiras, provavelmente mortos durante a chuva e acúmulo de

piroclástos.

Camadas de tonsfern, geradas por evento episódico instantâneo em relação à

escala do tempo geológico, representam verdadeiros dafa isócronos, na forma de

supefícies que separam intervalos mais novos de mais velhos, näo sendo exagero

considerá-los como "superffcies tempo". Uma destas "superfícies de tempo', pôde ser

datada por U-Pb, ampliando a sua vocação como data isócrono. Datado, ele permite

agora que as biozonas sejam calibradas. A idade de 267.1r.3.4 Ma, a mais antiga

possível para os sedimentos, colocam a deposiçåo de carvåo da Formação Rio Bonito no

Artinskiano, Permiano Inferior.

Os tonsteins do Depósito de Carväo Candiota podem ser correlacionados a

diversas outras ocorrências de tufos em bacias sul-americanas e africanas. Estes tufos

têm sua fonte mais provável de material nas reg¡ões central e nordeste da Argentina,

onde são identificados registros de atividade vulcånica riolítica durante o Perm¡ano. Estas

áreas correspondem ao sudoeste do antigo continente Gondwânico.

Para Zalan ef a/. (1990), a Formaçäo Rio Bonito seria uma ,,cunha de depósitos

clásticos arenosos anômala", a qual teria invadido o mar instalado desde o final

sedimentação do Grupo llararê. Zalan et a/. (1990) referem-se, na verdade, ao período de

regressão acompanhada de progradação da depos¡çåo registrada na base da Formação

Rio Bonito e que, na área do Depósito candiota, está caracterizado por depósitos fluviais

arenosos. A superfície de contato entre os depósitos marinhos ltararé e os depósitos

progradantes da base da formação Rio Bonito foi utilizado por Milani ef a/. (.1996) como

uma descontinuidade, correspondente ao limite basal de uma seqriência do tipo um

dentro de um ciclo maior de subida do nível relativo do mar. A idade artinskiana pode ser

atribuída para a retomada do processo de transgressão marinha na Bacia do paraná.
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